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 ٍ اني نا تق

 هانا ةبلاوكلا
 ةرشاعل اننلا ناانيعبإب

 يزعل اىيلاري حبل





 ءالطق ةصاخ بتك يف ا 2
 ارملو دمب ايف برعلا ءاءلع نكتلو مهكولم يس نيودت اولي مل الثم مالسالا لبق سرفلا

 نماثلا نرقلا ناسا يف با
 مجارتلا بثك يف ممالا ىنغا ًاقباس
 ريس ىلع دودت ماعلا خيراتلا يف مهبتك

 : طقف ليثمتلا ليبس ىلع اتم رك

 ءابدالا ثاقبط
 ءايطالا تاقبط



 نينسلا ىلع امييترتو ثهاوحلا قيسنت ريبكلا هْخيرأت يف ىعار دقت هناف يريطلا اذهف « لا
 لوح « ةمدقملا يف لاق ايف رادم لعجو كزاملاو لسرلا

 ناك ام هتديس ىلا نرق م زو طلسم تلم ون لع لوسر نم ايزل يا
3 

 نم ًادهع ثدحا يعف نيس نرق يف مالعالا ريس ىلع ترصنقا ينا
 مجعلا فورح ىلع مجارتلا بيترت اهرثكا يف يعور دقو ٠ ىرخالا تاقبطلا بنك 03

 ةنماكتا رردلا باتك رهو رقلا نايعا ريس ىلع اهنم روبشملا

 نايعا يف رثالا ةصالغ مث
 رشع يناثلا نرقلا نايعا يف رددلا كلسو
 ث كلاثلا نرقلا خيرا يف رشلا ةياحو
 بتكلا هذه نيب نا ظحاليو

 :دوالا ةميطلا نم ىلوالا ةلمجلا
 لات .ةئسلا زونك حاتم باتكلا اهشو ٍ

 فلا نم لوا نا خةحقس ( ١ هج ةئس رصم ) يقابلا ديع دا "وق دسحم دب
 ةئم قوتملا يناجرجلا يدع نبا ُتاديع رييكتلا ظفاملا وه  ملمي ابق - مجما

 ٠ دعب عبطي ل باتكلا اذه نأ ىلا داشاو نيتدحملا ءاقش ةفرعم يق لماكلا باتك



 ع

 كلا يف نيقونملا ىلع ءزملا روديو « رشاملا نرثلا نم لوالا ثلثلا يا - الو
 فاؤملا بتد دقو « ثلاثلا كلثلا يف نيفوتملا ىلع كلاثلا روديو « روكذملا نرقلا نم يناثلا
 دقف نيدمحلا الا نيج ملو مجمملا فورح ىلع ءزجج لك يف مجادتلا
 لا ىلا ىعتتا 1 : الاب مهدمي أدب مث ةقبط لك لوا يف مهضو

 ةيلمحلا بكاوكلا خن

 خبال اهريرصت انتعاطتساب نكي مل

 وح لمأتو
 كلاثلا زجلا رختآ يف قحلب امتودنو اهاندمتعا يتلا ةخسنلا نع

 ىلا اهيراتعجريو ةفورعملا خسنلا مدقا يبف
 لف ايف - !مككلو « يرقسملا لالج

 « اهاندستعا يلا ةخسنلا نع يب

 و انثمماج ةخسنا ين ةيناثلا ةخسنلا اما
 ١ .زملا ةباتكح نم غرف ءازجا ةثالث يف
 لوا يف كلاثلا ءرجلاو

 شم
 ا تلا لآ كلم - اهرهاظش ىلع يتلا ةباتكتلا
 ءمدكتم يومالا فيرا عمال م .

 ليعامسا



 ةيتكشم ىلا ةشسنلا مثع تلقتنا دقو يزغلا يذوق موحرملا مهثين دزكملا ليمامسا دالوا

 تلبعسو ائتعماج ةبدكم ىلا تلقتثا هنمو .م 1684 ةئس فولطم رددكسا ىبع ذاتسالا

 اهتقيقح ريغ ىلع اهأرقي نأ

 لكشب « ج» ىلا لقنت تناك
 د يف ًةرم تدرو الثم
 :و 9 ةيلكو «٠ ج3 ىلا

 0 رحا ريجي مسا ذي
 فطعلا فورحو

 قئدملا ينل نكتيو « ظ » ةرهاظل ةبثكملا ةنسن يف
 تافكتا مده نا انظحالو ٠ اهفورح ن

 « نولوط » ةملكف كاذ ىلا خب

 كلذك القثو « نولولم » طخ خسا

 ءاراو املا نيب الد ةلوصنم



 «رصع# اماك
 03( يديل - يديساي) « ةيداحنلاب - ةيدارحنلاب )

 كلا ءذه لثب قافتالا اذه لثم يي رج ملعو ( نويساقلا

 انك يذلا أطخلا نا مهملاو ٠ نيت لا انرششا يتلاك ةلص كانه نوكتي نا نود

 يذلا سابتالا يف هلباقي ناك « جا نتايكلا ءذه نم لك يف ءاز

 يف ءارجلا لصاوفلا ةديثك

 ةحفص لك يف ريطسلا ددعو

 نرقلانم لوالا ثلثا
 هدحاو داجن

 شعب عضوو شماملا يف
 شماملايف مالعالا ءامسا ةباتكو ةيرمثلا نيب لصاوفلا

 لواو
 ادن ايف الا رمخالا ريخلأب اهاكع بتتكت مالمالا
 وسا ريجم نايا « يلبحلا » بتكتيف « يلحلا »
 يلا ,عادل الا روطسلا رخاوا يف

 ٍق ىداج ١١ يف لوالا لكاف

 يداج 5١ ىتح كلاشاا 2 رع: عطقنا عيشلا نا ربظيو

 ءعللتل نمر او ٠ + 1951 ةنس يلوألا



 مولعلا ةبلط ىلع ٠ه 1١55 ةنس ماشلا لاو اثاب دحم جالا اهتقرا دق ةخسنلا هذهو

 ٠ هتمجارمل الا هتاكم نم ٍباتكلا جرخي الا طرشو

 فلالا سأر برق وا امضو

 ةياتك لمت ملو اكن اذكم
 خسانلا اهدبي وا «ءافو لدب افو لثم ة

 ةراملا اهيف عقت ينلا تادكتلا رثكا يف ءاي ابنت

 اوطو قياف اهبتكتيف علا



 ًاضرع ًارتسيلم ١؟ نع د, مل يثلا ةدحاولا ةحفصلا ل د21 كلا
 ةصاخ ةربكم ةلآ ىلع طيرشلا يف ام ارقا نا "يل 00
 مث دهجلاو ءانعلا نم ريكي هتخس لو الا اذه لثا ترضعلسا
 و انتخسني هتلباق

 لصالا تيثي نا رشانلا يا 19 يدهج تلواح دقلو
 ىلوأألاف مهلهج وا خان نمدي ال ناك اذاو :ره اك
 اذهب ةيبرعلا داللا يف نورشانلا ديقتي وأ ١ اهديتي نيح لصالا ابلكش ىلا ريشي نا

 يلو *أطخلا يف دوشملا نم ملسي سيلف ملعلاو ةداس ملا نم قوأ امبم رشانلا نال « يم
 اذ | ىلا برقا وه رخآ لكسش ىلع ةياكلا هيق أرقتأ داسهتجال لامع كانه نوكتي نا ان دلو اطمن رشانلا 5

 روثكدلا ل
 ريو يف ةيكينالا ةردرسلا ملا قو نايعالا نا / 35
 اذا'ّقيح رونكدلا ناكو هيرحن ف ييجي ناكو ووو نسا
 هل ضرع دقو . هباوم هلا دي لب هحلصي مل «لطخ كانه نآ هل اذ
 > و 0+ ص روك ذا باتكلا يف رعك تيب

 ادقوت ذف اهل نم يهو يلف فمل اوف
 ييلق فمل اوف » باوصلا لملو لسالا يق اذك ه هلوفب شماملا يف هيل قاع م وه اك فلولا هنبئاف
 ءاقلا يف بلت دق

 ةديني ةديدجلا ةرابعلا ن لا نزو همم ماهتسا ام ”دح ىلا ققوم”ونبتجا وا
 هذه لثب ارتي :ةداع خسانلا ن بكف ةيلمالا ةرابعلا لكش نع ام مون

 دب كيلر عاد 8

 5 تييلان وكيف ءاي حبصتلا ( هيلغت ) لمقلا ءاب ىلع

 ةوتكملا نا رمالا يف ميلاد
 تلق اك أرق نا



 ءالضفلاو ءاضقلا تكف عضاوملا عيمج يف دم فلأ دمب ةمقاولا ةيثاهنل

 ايحا اهضعب عيسانلا لمع اغيب ٠ هارت

 جئافوو يفالع لثم انلأ ايس نكت مل ثيح تا

 الا |ملطقسا يتلا عض

 ةلصتم وا ةلقتسم « ةتم » ةلك تناكأ

 رخآب فرح ايف لدبأ ةثئاثو فرح ايف دا
 ميرلا يف ضومفل را اهفورح ضعب نم ربط



 تايلكلا هتهأنم لك ا
 مد

 اددج عضا نأ صنلا ىلع ةظفاحم ثالا ديداو « ابلصا ىلا رِثأ
 ةخسنلا يف اهوصاو املك

 نطسلا ١ ةحئملا

2 

1 
3 

0 

 يبأ
 انع
 قرمانلا
 لصالابةلطقاس



 نيرشانلا نم ديثك ايلا دن

 رك اسدو ندم نم نكامالل رخآو « مالعالا اهدحأ' ةب
 هذه مظعا يرظن يف رهو باتكتلا يف اهكذ درو ينا ءامسال كلاثو « اهلا امو

 ٠ كلاثلا ءزجلا رغثآ يف اهلك سرابنلا و « ةيمها سراهفلا

 ييبرملا بدالاو خيداتلا يّترئاد يف ةذنا
 كلذ ناكأ هاوس رثالا اذه رش يف

 مو ةيناكريمالا ةمبطملا ريدمل
 اجلا لكسشلا اذهب هجارخاو

 لارج



 نم هي - ةيثب بكاركلا بحاص ددصم ىوض ا

 يحل هللا لضف نبا نيما دم ىلودلا رشثع يداملا نرقلا نايعا يف رثالا ةصالخ وه ليصفتلا
 همسا مدلاو ةجرت

 السالا خيشت ةججرت يف دجاولا ةغلب
 .يئاثو « نيرشلاو ةمباسلا هفولب

 اذه نم ٠٠6 ص عجار (9
 كلو ناونملا يف باتكلا مسا درو اذكه (؟

 جلا ماتع يفو « ةرشاملا ةثلا نابعا بقانب
 ١! نايعا يف ةرئاسلا بك وكلا
 نيتاه يبل هل ركذ
 اذا ًاماتدرزا اك ركذي يزنلاف بسنلا اذه سلب ةباور يف فالتخا كانه

 تملا عتبان
 1١ ج ييحملا ( ى
 انا يل اهانمخا

 الا ىلإ اهانفشا لا بافلالا و هدلاو مساو همسأ انينشتسا
 ١ لبق لوالا ( جرفم نيا )1.

 بت نع « جد اتساج ةخسن فلتختو هدهد جولس«
 «دادش ذ لبق ( نيا> ركذ لص



 هج راشا اذه ىلاو يؤل ن

 يوض دبكالا اهذج نا ربظيو هّدج دلاوو هلبق
 هنا حضاولاف سما نم نكي امو

 مجارت يف ًاباتك » ( يرتلا نيدلا يضر ) هدج دلاو فأ ١ دقق بداو ةهاجوو ملع تيب نم

 ركذ مث ينقلبلا نيدلا جارسس خيشلاب ءأدبو مجعملا فورح ىلع هبتر عساتلا نرقلا لها

 980 < ايلا ىلا فئالا نم .اييحلا ف 5 نيدحالا مث ئيدمحملا

 مجرت دقو هرصعيف هدلاو ناككلذكو هنمز يف ا مج ناكو
 دما هنبا رعاش خا مجنال ناكو 3 نم هانت تايح مجنلا

 نم ايش ذو هبكارك ر 2 ةعباسلا يف مجنلاو تام

 ةانج الا هتزانج تلفح امم مظعا ءرصع لها دهع ايف ةذانج لفت مل هنا معو هرمش

 ةثس نيرششع وحنب مجنلا لبق تام بتطلا يلإب ىنكي ًاضيا رعاش رخآ غأو « هدعب نم هيبأ

 لبا ناك هئاو ملاعلا ءايكذا نم ناك هنا ركذ ثيجب هيلع .انثلا يف غلابر يحلا همجرت دقو

 درواو ةجابيدو ًاقثور رعشلا دوجا نم هرعش ناو رمثلا يف ًارظن مهقداو .هنامز يف .ارمشلا
 ؟9ةقئاف ةعارب ىلع لدت هن

 هتأشنو هدلوم

 + هلماو « مهنم لك ةايع
 اك ذ دق هناف هباش يف

 : لاق « هسفن وه ابق اك هده هتره لقتن نا دخلا

 اك شيبرق مذ وه برعلا دنع بسنلا يف ربفو رهف نبا وه بلاغو ٠(
 هدول جرد مةيس ةتس ةيرماعلا ةيطملا عبط دضنلا عجار اهرهغو دساو ةنانك ل ثم برقت

 ءديق بتكلا نلازخرطلا © هوو يبحملا دسودو ج يبحلا +
 »+ صا( 507 ةتن رسم - فزادملا ةمبطن) تايزلا بيرل اهيحاوشو

 ومةيستموخ ا ييحملا 4 ٠ كلاثلا ءزجلا لواد نال ءزجلا لوا (ه



 قو نيعبسو عبس ةئن
 ع ' قت اب [ملاح ًادلو دلعجو هرمعو ىلاعت هلا

 اكرعب نيلماملا هئادعو نيحلفملا هبزحو نيحلاصلا هدابع نم هلعجو ةرخآلاو

 97 ليوا مسئولا 0
 ىلع هب "يلع ىلاعت هللا

 يف تيبر لوقاف أرقبقم ٍ 5
 راطق ىلاعت هللا بان ٍك - تقلب تح هنن تحتو يدلاو ربح

 لوانم كيلع أرقا نا ديرا يديس اي 0 دي نيب ترضحو لّمفلا
 نم مث ةحتافلا هيلع

 يدلنا دب فخصملا تقطاف ا[: انه ىلا كيقكتي يل لاق « نوحلنملا » ىلا ةرقبلا لا

 00 دحلاو نيلسرملا ىلع مالسو نوقمي ام ةزعلا بر كبر ناحبس

 نيموي دا 5 الا ايف تا تام ين ةنئلا

 لا لاوس خيش يخاو انا هيورد يفرضحاو ًاريثك يل ومدي ناكو

 ايحا نأ لوقي ناك هنا هنم ّدلاو ىنتثدحو

 ةماخ اةزاجا هّسورَد ردح



 ءاود يل ماتيا ىلع تذعق ةأرما انا لون انا لوقتف تنانم كل ام اهل لرقاف ينردا
 هللا ءاش نا نسح هقانساو 0 1 .او يرذدملا ظفاحلا لاق هنع هللاضد ة

 اهفن تسبح لامجو لاجو بصتم تاذ اهجوز نم ت
 هنع هلا ير يمج

 اها كلذب ديري



 بنكو يراخبلا حيحص عبد وحغ هيلع تأرقو لّرطملا لئاوا نمو هتجرتيف'مدقت اكةنحشلا
 «انثو ادع هماعتاو هناحا انيلا لصوي نآلا ىلا هتايجي هللا عّم ب جزاجا هريتبو هب يلإ

 هتايجب ١ نا الا هتافاكتم م / امم كلذ ديغو ًالامو
 ةمالعلا مامالا بيسنلا بيحلا فيرشلا ديسلا ىلع تأرقو ءاملاو حاصلا بقاعت ام همولعو
 ءاضقو اه ءاتفالا ةميضب ذمآ مث ةنيدملا مث بلح يف ةاضقلا ىضاق ةماهنلا ققحلا يعذوللا
 2 دمع ديسلا نبا دم ديلا ةديبلا
 يف ماشلا قشمد انيلع مدق
 هلرق ريسفت ابنم يواشيبلا نيدلا رصان

 0 وعسل يف او مظعالا يتنملا ديسفت امنم هناياورمب
 يلزاجاو ىلاعت هللا همحر هنم ملعلا يف بغرا الو هنم ىكذا مر يف دأ ملو ىلاعت

 املا نيز مظعالا ةاتسالا

 لاو ملظتلاب "يلع ىلامت

 هتافلؤم

 و ينلا كلت ابنم كَ دقف هتافلؤم اما

 ,م اهو هرمج نم نيرشملاو ةعباسلا يف ناك

 مورجالا ملثن ) ةيببلا ةلخلا
 ماشع نبال رطقلا حر

 روع دحتخ جيبعلا 0



 فيرصتلا يف كلام نبال لامفالا ةيمال حرش

 نايبلاو يفاعما يف ةنحشلا نبا بحلا ةموظنم ىلع يوحلا بحلا حرش ملظن

 يف جابنملا ضئارق مل
 رثكا ناك ام- ةيبقفلا ةدعاقلا نأ طبض يف هدلاو ةموظنم حرش 3 بالطلا ةنحت
 « باوشلا يف رثكا وهف قش وا الع

 طورش يف يوما افرلا يلا تايبال روثنم حرش ) ةديكتلا طورش يف ةدينلا ة
 « مازحالا ةد

 ' باس ةروكذملا تايبالل موظنم حرش ) مارحالا ةديبكتت يف ماظنلا ةنحت

 هد  ةعرتملا تايانكلا يف ةعدبملا 'ىلآللا باتك حرش
 « ةمجلا صئاصخ يف ةموظنم ) ةعستبلا

 'يطويسلل ' نيطالسلا ىلع لوخدلا مدع يف نيطاسالا
 6 يطويسلل يوبنلا بلعلا يف يورلا لبنملا بانك" راصتخلا ) راتخلا
 ناواع ثيشلل علا تايبا حرش يف ناثملا عملا

 ديرما يقرصلا بدا يف ديرفلا رهوملا عمج حرش يف ديرغتلا رهلغ
 ( اهركذ يفلا هتافلؤم مظغا ره هاريو ءَدْ فرصتلا

 و54 ةئس يف افالما ) ءارسألا ةدوس ريسفت يف سلام

 2( 1١٠١.54 يقنس يف اهالما ) هط ةروس ىلا ريفتلا يف ىلا

 ًاطيا هيف بثك يذلا" باتكتلا وهو ) دلاولا مالسالا خ
 « دبعلا كلذ: تح هتافلؤم ةمئاقو نيرشملاو ةعباسلا نس ىتح هتايح ةمجرت
 ةيفاثلا حرشو حيضوتلا حرش ادع ام لمارك هذه هتافلؤم لك نا هسفن نع كذيو

 بتكتي نا يف همزه نع "يبني' مث لابكلا ىلع فرش

 .ظيراقتلا نم ريثك ركذ ىلا يبحلا لوقي ايق ضرعيو ٠ ىرخا تا

 دخلا ج يحل



 اذع دمب مجنلا افلا يثلا يتكلا ءامسا ةمئاقلا هذه يلا فيطيف يلا دومي انهو

 * يهو خيراتلا

 ( ةديبشلا فلسا تالوقم شبل ملظن ) مالكا دقمل ماظنلا دقع 01

 تارامالا ريرحت يف تاراسلا يمت
 تادلجي عبس يف 3 هيشتلا يف هيبنثلا

 دئاوف يف تاموظنم
 ةجرت يف بادكللا اذه يلا ىذ ذقو مورلا ةلحر يف موظنملا دقعلا

 ةرشاملا ةثلا نايعا يف ةرئاسلا بكاركتلا

 ءريشع يداملا نرفلا نم ىلوالا ةقبطلا نايعا مجارت نم ريثلا فطقو رمسلا فطل

00 

 ددق سيردنلاو ءارقالل رذصت مع 9 [ضبا عبسو فلا

 دت نع هلل غرف كلذكو ًاراتتخا يراثبملا بابشلا اهنع
 دب هتافو لبق ىرتقلا ىلع ةباتكلاب يواثيملا هل نذاو 0 ... ظمو نعو يرمالا

 ىوتف "ترش هيلع مجنلا لغد مايا ةسمخ وحنب هتافو لبق ناك الف يواثيملا عم

 هيلع تمياتت مث هبتكتف كا بتكا لب لاق مكتما بتكا لاقو بتكتف اهيل بتكا

 .هتافو ةنس يهو نيتسو ىدجا ةنس ىلا فلاونيرشعوسمخ ةنس نم يتفي رمتساف ىنواتفل

 ىدحا ةنس يف تناك هتاجح لواف تارم هل قفتاو مارحلا هللا تيب ىلا جلب ًامرثم تاكو

 فرامل ةعبطم ) اهيعاوضو ئشمد يف. بتككلا نئازخ هباتك يف تايزلا بييح ذاتسالا ركمذب ٠
 3 ردح باتك ( مح ص 8+18 ةئم يعم -
 اذه هيلا راشلا باتكلا هلملو ةيرهاشلا ةبنكملا ةنازخ يق ( عباسلا ىلا ثلاثلا نم ) هم ءازجا .٠
 « هيبشنلا ىلا هيبتلا » مساب لودجلا

 رومداجلاج ج يبسلا جل روصو جيبسملا نع ردو جيبسلا



 ةنيظو الجر ىطعا اذا ناطللا ن

 ءاسطعالا نع

 - مجنلا ىلا يناثلا رطشلا من 0
 اودلخناو بالطلا هيلع تفاهتو ًاماع نيرشعو ةعبس رسنل

 80 يلوح ءانصخالا موجي ال ةرثكلا يف مهنا يحمل ر 0 1
 ثيدقاولا نيب ناك هنا رسنلا هلاع ضمب يف هل لصخ هنا يور ام بيرغ

 هتجح يح ا هلا هنع اوور
 قيرطلا هيلع نوذسي اوداك ث

 مجنلا ناك فلاو نيسمخو عست ةتس
 لاق جاع ناك يللا يحوطسلا روصتم

 ومو رسرمو د يعل نس ردمنجج <
 ردو يلا



 دلا:ثدحم اذه لوقي لا ثدح اذه لوي

 لاقخ مالكلا يق يبابلا ى 3 مهب رقتسا الذ ةكتم

 اهديتا إب ةغ ع توصي مجالا
 مك اهوزعو '



 دنم عمج مث ةلبقل ا ل الا هلاال 0 قدغاو ءاعملا ناذا ن

 ىلاعت هللا هجر هبر يتإو هبت ىق دق ءوأرف هيلع اولخدف يل
 ثالث نع فلاو نيتسو ىدحا 3

 ءالضنلا نم ةعاج هاثرو نالسرا خب



 لوالا هزجلا

 كم

 ءاسلا بكاوكلا 2 ةرشاعلا ةئللا نايعاب

 نيدلا يضر نبا ديحم نيدلاردب نبا نيدلا م ةمالعلا ريشلا

 يكرغلا دمحا نبا ضيا دمحم نيدلا يضر نبا ديحم

 يناشلا يتشمدلا يشرتلا يرماعلا
 هنمحرب ىللاعت هللا ليغت دح . ىلاعت هلا نيغت

 ةقيسنلا ماتا ىلا كلاثلا ءرجلا

 مجنلل اهليذ عم





 فاؤما ةمدقم

 يتق هيو ميحرلا نعرلا هللا مب

 موجنب ىدتبي اك رحبلاو ربلا تافظ يف م ىدته اموجن ءادعلا لمج يذلا هلل دحلا

 ةالصلا مهيلع « ماركتلا ءايينالا مولع ةثادوب ماقملاو ةبترلا يف مهلَّضْفو « اهيكاركو املا
 « مولعلا ضايد نم مههتزنو « اهيكاومو اهركاسع لفاحع يف ضرالا كولم ىلع « مالسلاو

 بصانم يف ممفدو « اهيئاجع تئارظو اهئئارغ فئاطل يف « موهفلاو قئاقحلا قئادحو

 « ظع ولا نم هناحبسف « اهيئامغو « مسهلا بئاكر نم اوطتما ا مركلا بتارمو لضفلا
 «اهيتارمو فازلا يقارم ىلا مهي الع يتح ةيانملا دير ةفئاطلا هده ضخ « يكل ضفتم برو

 امم مهلا بن ا: هنم الضف مانا مث ةيادهلاو قيفوتلا نم مهيلع معنا اب مهيلع كئماو

 وهو ءدجا « اهبساكمو 6 اوج لامقا يف فلكتا لاتحا نم هيلع مثردقا
 * لانا | ىلع هركسشاو « اهبجاو ضعبي متاق وهف « دماحو اهب هيلع نثم لكتو « دماسنلل لغا
 ةبوت هيلا بوتاو « اهللاطل ركسشلا لثم ىبلف « هدايزلا هنم بلط نمو « هدافاو معنلانم

 هل كيرش ال ءدحو هللا الا هلا ال نا دهشاو « اهبثات ديب هيلع داتعالا عم ةمايقلا موي دلت

 هلوسروب مدع ادم انديس نا دهشاو « اهرآمو اييلاطم ىلا ةنئمطملا ى ىسوغتلا لصوت ةداهش

 ىلعو هيلع هللا ىلص < اهبقانمو اهلئأمش يف سانلل تجرخا ةمأ ريش ىلا هلسداو هأ اين يخ
 « اهدوفو ديازتيو « اهروجا فعاضنت ةالص « هيتحعو هبازحاو هباحصاو « هيلهاو هلآ
 اهلاطباو اهلادباو اهداعار اهدتتواب دامآلا يف دالبلا تهز ام « اهبساحو اهذاع ريصح نع
 ًايثك ًايلت مآسو اهئاصعد

 دمحم نبا دمت نبا دمحم نبا دمحم نيدلا محن « ردتقملا ةمحر ىلا «رقتفملا لوقيف دمب اما
 نم هلعجو « ملعلا لها ةرمز يف ىلاعت هللا هلخدا يمفاشلا يشرقلا يرماملا يَزلا دمحا نبأ

 لاعت هللا نا < هدودجو هابآ محرو « هدودج دمساو «مؤوصق هللا حجناو « مهفلاو قتلا لها
 رصع لك نم صتخاو « ءادب لهانم دودو ىلا « ةمالا ءذه نم نيقباس نرق لك يف لمج
 تملط يتلا رهدلا جئاتن مهف « هس فئاطل ىلع مملطا « ةمنالاو نايعالا نم نيبّرقم

 نم نيح لك يف ةردقلا دي امتمظن يتلا دوقملا طئاسوو « نامز لك يف دوعسلا املارطب

 «اهراثآو ةفئاطلا هذه رابخا ىوس ءاهراثآ نم ىقسي الف هزالا نا ثيحب « نايحالا
 ** عئارشلا ريرقتب ثوعبملا « قداصلا قئالخلا ديخ « قئانلا مهاقي هنو ءالؤه نع ريخا دقو



 قاؤلل ة

 اق لاق هنع ىلاعت هللا يضر سنا نع ةيلحلا يف

 تلا مكحلا جرغاو قياس نرق رك د ىلص هللا لوس

 عرق ترتباس يما نم نري لك يف مل هلع لل لم هل الرس لاك لاق ًاضيا

 يتما نم نرق لكل الا ظفلب اسبنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا ثيدح نم ةيلخلا يف يسن وبا
 ناك ناو ةصاخ ىلوالا نورقلاي صتخي ال قيسلا نا ةصانو ةحرصم ثيداحالا هدف نوقباب

 ةمالا هذه نم عزتي ال ربخلا ناف« نامرثإ كلذ رابتعاب نامز لك يقباس قبس
 يذمرتلا ىبيع ربا ظفاحلاو لبنح نبا دحا هللادبع وبا مامالا جرخا دقو «

 يف يناربطلا مساتلا وبا ظفاملاو ىلع نع ىلعي وبا ظفاملاو رسلي نبا راع
 مع نبا هللادبع ,

 كش الو .رخآ ما ريخ هلوأ ىردي ال رطملا لثم يثما لثم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ٠١

 ىلاعت هللا لاق دقو ةّيلهالا دوجول ليضفتلاب سانلا قحا مثو دي
 0 جرحا 0 نوط لاو نوطيذيذلا يوتسي

 ىلادت هللا ناوالا اظؤاجحر امئاهط' رايخو اهزا اع يما رايخ ملسوت هيط هللا لص هلا لوس

 موي يحي محرلا ملاملا ناو الا ًادحاو ًابنذ لهاجلل رفني نا لبق ًابنذ نيمب

 بكو كلا ٠يضي اك برغملاو قرشملا نيب ام هيف ىذي ©” [؟1 ءاضا دق هروت ناو ةمايقلا
 : تلف دقو "يّردلا

 هاعرلا امييغو ءاشلا ّىرولا يح

 هالملا مث ىدحلا مرغو
 هاضقنا نحل ام رهدلا دبا

 ن || أدبتو ابنم ىلوالا ةحفصلا يبتنن ان ةرم ريغ اعدمحا يتلا ةيلخلا ةخنلا 3
 العا يف نيذللاك نيقوكمم نيلاله نيب مقرب تاحفملا ىلا ةراثالا عباتاسو مقرلا يلت يلا ةملكلاب

 .اسييلع لسالاب ١



 فاؤملا ةمدقم

 ءابنالا الشق يشنألل يدبت يهو مهراثآ ونمنأ فيك
 ءايحا مهنا هللاوف ام ناو ىنعم نوُئادلا مهف

 ةالو تمهف ول بلا افإ يعزك وا تنثننا ًاميلع نك

 ةرشاملا ةثلا لها نم نيرخأتملا مجارت عمجيم باتك فيلات ىلا قوشتا تنك الط يناو
 خيشلا نا ريغ« بابلا اذه يف لخد وا ىنملا اذهل ضّرعت نم دجا ملف «باجنالا ءابللا نم
 هيق عمج ًاباتك لا يننملا نولوط نبا دمم نيدلا سم يوحنلا ثدحلا

 نس ةرششنملا ةثللا لئاواو ةعسانلا ةثملا رغاوا

 8 هنم ةساآك وح ىلع تفقو اغاو باتكلا

 نم هلواو « تاوخالا ةهكاضب هاعو « نا

 تآيفو هيف 5ذ هتيارف نيسخو ىدحا

6 
 خيشلا انخيش دلاو طخي ةقيلمت ىلع

 ف قلع ىلاعت هللا همحر يمفاشلا يواثيملا سنوي نيدلا فرش ادنلا وبا هيقفلا مامالا

 وللا تامبع نم هنّكض يذلا

 هيف تعمل باثكلا اذه فيلات ىلا كلذ يفاعدف «بيرقتلاو زاجيالا
 قملا هجو « ناكمالاو ةقاطلا ردقب هيف تيرحت موّكلا يف لظي

 « نيدصتتملا لوانتل . برقا هنال « بانطالاو زاجيالا يتةيرط نيب هيف تكتاسو « ٍباودلاو

 اثم الؤه طرل
 ادا لضفلا يف مدقو « خماش ملا يف دق يذ لك نم هب قئوي نم طخ ىلع وأ
 ىلع هلقنا ايف ( ًادمتمم )6 نيمجرتملا لاوحا نم فشكتلا ديري نمل عفناو

 ءرابلا ءالضفلا نع هتذخا وا « نيرعتملا هاوفا نم هتيقلت ام
 ., مالعالا ءانلعلا نم رزكذملا نرقلال ها نم «ناكسمالا بسجي مهتايقو وا مهديلاوم خيدات وا



 كلذ ىلا تنحشو « ماقم لك يف دابتجالاو يرحتلا عمانل رست
 تامل 0 مهتايفو تقفنا نمت « يفاطلسلا كلملا نايعا تايقوو « يتاثملا تختلا

 اهيغ نمو « ةيردبلا علاطلاب ةسللا يدلاو ةلسر نمو «يتاعنلا قث || نم كلذ امختن
 مجارت نم ريت ام ضيا كلذ ىلا تفضاو « هتنقلتو تاقثلا نع هتيقلتو « هتقتقحتو

 يف ًادمتعم «هكولسو هنايقع دئالق يف باتكلا مظن

 « نارقالا نع زوما ةمالملا خيشلل « مالعالا نم ةَكس يف اي« مالعالا باتك ىلع عرتلا اذه

 هيلع عالطالا اسنل ريت امم ضيا ءريغ ىلعو « ناخ يضاق نباي فرع يميملا يننللا بطقلا

 ناعلا اذه يف
 !ىمسملا يتلا يللا ىلبحلا يضر ةمالعلا خي ذ دعب تفتو يفا مث

 كثنلا ىلع لمتشي « نيت مخض دلجم يف باك وهو « بلح نايعا خيرات يف « بلا ددب

 ْن هل سيلو 6 مارملاب هل قلعت ال اب مجارتلا ضعب هيف لوط ارو « نيمشلاو هفاتلاو“ وسلاو

 بنغم وا رجات وا شاقني مجارتلا نم فرحا واخي الثل .امسالا لكأا ارو «ماثتلا
 هباتك نايعا ضعي مجارت هنم تبختتاف « ماوعلا نم مهديغ وا رامم وا قكتاع وا ربنطم وا

 ىذنق ابسح هيب يف ىبلو هب ىلا امم هيلع يرايتخا عقي مل نع تضرعاو « يلاتك ىلا اهتيمتو
 ملو « ناقتالاو ثيدحلا لها بولسا ىلع باتكلا اذه تمضو يننآل « يباختناو يذيب هب

 ثّدعلا مامالل رصتخ خيرات ىلع تفقو مث «ناك عضو يا ىلع الو قفتا

 طبض يف « ناونملاب أمس يعفاشلا يميمنلا نبا يويحلا رداقلا دبع رخافملا يلا ريتمملا دئسملا

 ةنم تيقتناف ئيدلا يبحح يويحلا ةمالعلا هدلو هيلع لّيذ دقو « نامزلا لها تايفوو ديلاوم

 خيشلل امالك ىطسولاو ىربكلا .ايلوالا تاقبط ىلع تفقو مث هنع انباتكل ىنغالام

 نيملاصلا مجارت نم يلاتك طرش يف لخد ام هنم تيقتتا باهرلا دبع يوارعثلا ةودقلا

 نم 1 يلولا ةمآلملا

 ابلعج يتلا هتموظنم حرش يف
 خيش نع ذا نم نايعا ركذ عمو « نيفراملاو ءايلوالا ديهاشم ءامما دييقت يف

 ًاضيا [] باتكتلا طرش يف لخدي نم نيعرابلاو نياصلاو ءاملعلا نم دلاولا مالسالا

 يتقم لصالاب ()



 امماج ًاياتك ناكف نيمزالملاو هتبلط نم ةعام مجارت هيف بتك هل ءزب

 نارقلا ديفرت عم كلذ لكو « تابثالا ٠ اللا نم اهيمماج دصاتمل ًاصخلم « تابمالا هذه دبزأ

 .و 6 ٍباهولا ميركتلا لبق نم فيلاتلاو عجللا « بابسالا

 ىلع < نع ءدمحملا ءامسا ميدقت دعب هيف رايتخا .ايتخالا عقو دقو ةرشلملا ةثما نايعا بقانب ةرئاسلا

 تا اتبط ثالث ىلا هميسقت ىلعو نيجرتللا . ل ةعقاولا مجمملا فورح بيت

 ان ةئس ماتخ ىلا نرقلا لوا نم هتافو تمقو نيف « لوألا ةقبطلا »
 يلو تس سماح "و عبرا ةنس لوانم هتافو تعقو نميف ' ةب

 ل
 ٍ الا الو < نايعالا عيمج ءارقتسا مزتلا ال يفلا ملعاو

 ال كلذكو «نامزالا هذه يف هدوجو ينغلب دحا ركذ كرتا ال ىتكل « نادلبلا

 باصاو دهتجا نم نركا نإ وجداد ىرحتا ينكلو «باطخ لكيف
 ل 6 مراكملا نم هتدجو امهم يفا ؛ باتكلا اذه يف هيلع تحلطصا امو

 فااخيأع . يش هنع كذو « ةنايذلا هنع ترهتشا نمو « مزاملا داريالاب هتجرت يف هتبثا مجارتلا

 تاربتو هئاق ىلا هتبن ْوَأ «ّيضيرمتلا ةغيصلاب هتكّذ وا « ةيلكلاب هلقن تكرت «ةنايصلا

 يفن ىلا ا هم داعب هد لوبقب "ل هنع تبث نمو « هلطابو هّقع نم

 شعب ىلا 0 هلاع ضعب تيب وا « نيبمتلا يف” صقتسا لو هلا ىلا ترشا « هتلادع

 زضمبو هيبا مسأو مجرتملا مسا نيعا يفاو « نيلقانلا

 ب هتجرت تلمج هيبا مساب رفظا ل نمو « ريستلا
 هي ا رصتقا دقو « رثكالا يف هتنكو هبتلو

 تارابعب هيرقأف كلذ ديدحتب رفظا ال دقو « لائلايف ةافرلاو داليملا تقو دّدحاو
 فلاخي (م « تايفولاو ديلاوملا ديدحت نم باتكلا اذه يق هتدجو اهو
 تاقثلا نع هتقتح يناذ

 « همجو هفيصوتب ( تينع) ام« ديغو باتكلا اذه فيلات ىلع يشي لهنا ًاضيا ملماو
 امل ينكتلو « هعرقو مللا ؟لصال نيظفاملا رسسلا هع ىلع يمدقتو نأشلا اذهب يتيولدأ

 « رثعا » ب شماحلا يف تحلسا اهنكلو رهظا لسالاب (م) يصفتسا لصالاب (1)
 لهال لسالاب م



 درع بذب لكح يف نونلا نم ده
 يلاوتملا هنظ ام ناكتماب نامزلا

 0 دعب عطقتي دسحلا ناب
 ةمالالا ح رش ةبطخ

 :اضفلا عمج ىلع بأدا
 م عقنو هلالا هجو اي دصقاو
 دسحلا عطقني توملا دعق المع مييفبو نيدساملا مالك كرتاو

 دلاولا مالسالا خب هوز ام توما دمي دحلا عاطقنا نم هذ ام ىتم» يقو

 العلا مامالا نع ًاعامس نكتي مل نا ةزاجا «دلاو نع

 ًادساح يل ادغ دق صخش بدال

 هلاني ام تما نا يرعش تياايو

 اب َّى يي امو
 ناثدملا ىلع ىقبي يذلا [اذ] نمو تملا بيرق اع ين يبت

 نانذالا هل تّكحص اعرصم ىرت اهدنعو كيدل ىمعنا يل كنأك

 قالو كاذل ىقي دسح الف

 اما 0 90 يئاصوا رظنتو

 هللا يضد يلذاشلا بهاوملا يلا نع هتاقبط يف يوارعشلا ٍباهولا دبع خيشلا لقنو

 دعب مهيلَع قساتم © مهايح مليا مييف دوهرم ةيصوصخلا لعا 7 لوتي ناك دنا هنع ىلات
 ىعتنا مهدنع هنودجي اوناك ام مهريغ دنع اودجي ل نيح محردق سانلا فرعي كانهو «مهتام

 * ىنعملا يف ليق دقو

 لقي لسالاب 2 قاسوا لصالاب



 فض ام اذافايح ماد ام قتلا لضف ركتي ىتن
 ٍتعذلا ءاماهنع ايتكي “٠ ةطقا لع 'يرالا ' هني

 ىسوم نبا نايلس نع ةيلحلا يف ممت وبا هجرغا كلذو رثالا يف ىنملا اذه تدجو دقو
 يف هترشتسا ناو ًايلع هدنع تدجو كنيد يف هترششتسا نا مالسالا يف كوخا لاق قدشالا

 نم ناك روكحذملا نآيلسو انل هنم دحت ملف كقراف ناو هلو ًايأر هدنع تدجو كايند
 او ثيدحلا عامل ينمي ىسوم نبا نايلسو انينآي الوحكتم نا يرهزلا لاق فلسلا رباكا

 ١ نايلس مالك ىنمم يف انلو ًاظفيا ةيلملا يف هجر نياجرلا ظذحال نايلس نا هللا

 الا يف كوخا
 دمتت ىلا تجتحا دق ناك

 م
 جوحا اما

 رصع نم هاليو
 .كب تقو ىلا انرص
 ادحاو ىضم نمي ىز انل

 ىلامت هللا نم ئيلئاس « ءاندصق ايف ءادتبالاو « ءاندرا ايف عورشلا يغني انه نمو

 لكتل ربدملاو « هيلع رداقلاو كلذ "يلو هنا « قيرطلا ءاوس ىلا ةيادهلاو « قيفوتلا نح
 هيلا ما لك عجارلاو سما . مما لك عجارلاو نما

 يضاق مالسالا خيش 0 ا6) لاق ًاعامس نكي لنا ةزاجا دلاولا مالسالا خب
 الملا 9 انا يدنعقتقلا نيدلا ءالع مالسالا خيش نبا ميهربا قاحسا وبا نيدلا لا

 يغارملا ةليما رمت يا عجبا انأو هيلع ةءارق سدرب نبا دم نبا ليمحا نبا يلع

 صفح وبا 0 انا يراخبلا نبا دحاولا ديع نبا دحا نبا يلع محلا وبا رخفلا ©” انا امايس
 )1 اعامس يخركلا دوصنم نب يهاربا ديلولا وبا 7” انا دزيط نبا رتعم نبا دحم نبا رمع
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 انا ًاعامس بيطخلا تباث نبا يلع نبا دحا ركب وبا ريبكلا ظفاحلا رمح وبا فيرشلا

 ةريعا يني صا لسالاب انك



 فاؤملا ةمدقم

 يولوألا ورمع نبا دمحا نبا دمت يلع وبا 0
 نا نبا يحي نا فاخ يللا نباو ليحسا جي 9

 ةشناع نع بيبش يلا نبا نوميم نع تباث يلا نب
 هتلطعاف لئاس اهب م ابنع ىلاعت

 ليقف عم لكاف هت ايت هيلع
 هللا لوسد لاق تلاتق كلذ يف ام

 اولزتا ملسو هيلع هللا



 ”ىلوالا ةقبطلا
 ةئمعستو ىدحا ةتس حاتتفا نم نيدّيمتلا نم هتافو تهقو نم كة يف

 نيتالثو ثالث ةنس ماتخ ىلا

 نوديحلا
 ل1 يلع نبا ركب يلا نبا دم نبا دمع « ناجرع نبا دم 9

 يلا نبا نيدلا رصان ديمالا نبأ يلاحملا وبا نيدلا لاك « مالمالا ءاململا كلم مالسالا

 يكلاملا يربملا دما نيدلا باه ةاضقلا يضاق طبس يمقاشلا يرصملا يبسدقملا طبس
 ةثئاثو نيرشعو نيتتثا ةنس ةجحلا يذ .سماغ تبسلا ايل دلو ناجوع نبآب ديبشلا
 جابنملاو ةّييطاشلاو ماظملا نارقلا ظفن دو ةنايصو ةنع يف أو فيرسلا سدقلاب

 ةاضقلا يضاقو ينالقسملا رجح نبا دحا'نيدلا بابش مالسالا خيش ىلع اهضرعو يورث
 نيدلا زن مالسالا خب دلانيدلا دعس مالسالا خ
 نآرقلا أرقو ثيدحلا ةّيفلاو كلام نبا ةّيفلا ظفح مث

 قطنملاو لوصالاو ةيبرملا يف أرقو هيلع عحبو ي لا مساقل يلا خلا ىلع تاياورلاب
 ةثفاعو نيميراو عبرا ةنس يف ايف نيردتلاب هل نذاو ثيدحلا لها حالطصاو ضورعلاو
 دنع رضحو فرش نبا ئدلا دام اأو رهام نيدلا نيز ةمالملا خييشلا ىلع هقفتو

 عبرا ةنس ةرهاقلا ىلا لحرو يسدقلا نيدلا زع خيشلاو نالسرا نبا نيدلا باهش خيشلا
 عردابلا لضافلاب ايهيق هفضو ةزاجا هل بتكو رجح نبا مهنم امئالع نع ذخاو نيعبراو
 رجح | ىلع ثيدحلا محو مهريغو يدادغبلا رملاو قاياقلا سمشلا اضقلا يضاقو دحوالا

 ةرهاقلا ىلا ددرتو معريغو يننحلا تارفلا نبا ّرملاو يلبححلا يثكرزلا نيدلا نيذ خييشلاو
 . عمو نيو ثالث ةنس ةكلمملا سيئر طسابلا دبع يضاقلا ةبحص اهب جحو تام
 هديغو يغارملا حتقلا يلا ىلع ةكسيو هرهغو يريطلا بلا ىلع ةداونملا ةنيدملاب ثيدحلا
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 كرت' تح هيلع ةءارقلل ةبلطلا دشري ناكر رهام هخيش ةايح يف هيلا ريشأو ىتفاو سردو
 ءالضنلاو ةبلطلا ددرتو !منطرتساو ةرهافقتا ىلا هجوت نينامو ىدحا ةنس يفو ءارقالا وه

 ناطلسلا هلو نا دعي. سدقملا تيب ىلا داع مث هتك تمقتراو هتيه تملظعو هب اومفتتاو
 ةئممست ةنس لاوش ربش يقو ةثفاثو نيمست ةئس يف اهب ةئدحلا هتسردم فرشالا يابتياق

 فيرشلا سدقلاب ةّيحالصلا ءاقنالا ىلع الكم نوكحي نا فيرس موسرم هيلا درو

 رهوجلا ةسردملا ىلع ملكتلا هيلا فيضا مث ةدم كلذ لبق اهتخيش.« ىأوت دق ناكو
 ىنالا بحاص هذيات هلاوحاو هتجرت ىفوتسا دقو هعدوو هتنايد نم مولعم وهام اهريغو
 حرش ديرحتب عماوللا رددلاو يرقملا نبال داشرالا حرسشب دامسالا هنيناصتنمو هيف ليلجلا

 ةمطقو ةرياسملا حرش ةرماملاو دئاقملا حرش لج يق دئارفلاو لوصالا يف عماوجلا عمج

 ريغو نالسرا نبا هخيشل دبزلا ةرقص ىلع ةمطقو جابنمل
 هنا ليلملا سنالا يف كذ ام ةليوط

 لاق ةئمعت ةنس ةدمتلا يذ ربش رغيف

 ابّدلا نم يف ىنالا عابر كلتف
 يرو دهامملا كلت ىلع

 رذحعو فكرممر ملظتم

 ركتنم ةلاذا “يف ةناعالا بلط

 © يلرغملا ) نوملا يا ل
 نوعلا وبا خيبشلا هل لاقق ملعلا لها نم هنا [6] نوملا يل

 شرف هنا مث سانلا نع هيفخي نا هلضف نم ًائيس ىلا يشبتي ال هنا هانعم ًامالك
 فيرش يلا نبا لايكتلا نع نيدلا رون أسو لات هيلع هلجاو هدي يف ناك ًاطاسب هل
 قاس ىلع ًابوتكسم ايار دق نوملا وبا عيشلا لاقف نالسرا نبا نع ذخالا يف هل قفاوملا

 يمينا لاق امك هتافو تناكو ٠ ىلاعت هللا ءايلوال نيحلا نم فيرش يلا نب دحم شرعلا



 يف دلو قشمدلا يطارهقلاب ديبشلا نيدلا
 لل جامنملا ظفح اندم

 اق هللادبع نبا دمحم نبا دحم 4 يي

 ناهريلا ىلع هقفلا يف اد

 رثع دحا لمالاب مد ينثا لصالاب ع



 تودسحلا

 يواولا هع نا ك3 نولوط نبأ نال ةئمعستو نيرشعو تس ةنس دعب يف
 <> يف يورصبلا لالجلاو وع اديص ىلا رفص يف هثمب روفرفلا نبا

 بح ةمآلملا خيشلا هللادبع نبا نمحرلا ديع نبا دحم نبا دمحم 4 ماشه نبا دمع

 ىدحا ةئس ىلوالا ىدامج يق دلو قشمد ليزن يرصملا يِ
 ذخاو امهويغو يتمشلا نيدلا يت ةمالملاو انبولطق نب

 ةدمقلا عبار تبسلا موي يفوتو ةمالع ناكو هديغو رجح نبا نع

 ةربقب هنع ىلاعت هللا يضر لالي يديسي فورُملا دارملا داوج يف

 كلسملا دشرملا رتممل
 مفاتلا يزملا يكتتاملا اشنمل لا قالا دلوما يردنكسلا نيدلا

 0 | يقوصلا بنل يقوملا بغذملا

 رخاع دلو هنا هلطخب تأرقو ةتفاثو ةرشع ناك

 نمحرلا دبع خيشلا ىلاعت هلل فراعلا مامالا لا ىلع يقوملا نيدلا ردي خيشلا هدلاو لخد
 ا ماد ل نادلو امم ةنمآ كتجوز نا هل لا دل فالس ىذا
 هللا ىلع" كرد ىلاعت هللا نم”حتف هل نوكتيسو حن حتا يب هيسو .ايوط ًنامذ شيعي رغآلاو

 هما هتدلو مويك ايندلا نم جرن
 ريصت فيكو هيلع ربصأو أ

 ءدلاو عنصق نححرلا دبع
 كعاصلاو ءارقفلا نم ةعامجو نمحرلا دبع خب

 ينيب نعزإ دبع خ علا ءزغاق مييديا نيب يب ةةحدو هوا هلع طاجلا ارقز انف مقا
 نعم مث ةرمتب هكتتحو
 هنم اوقملف مثرماو ٠ را قعلا مث تاقعل ثالث نمحرلا دبع



 هيف اهكراشي ال همأل اذه عقدا حتقلا يلا خيشلا دلاوا لاق مث تارم عبس ةحتافلا أرق مث

 نم جررخ مث شرملا لوح لوح هحور ىرال يفا هللاوف كزاملا دلولا ىلع” شخت الو دحا 8
 ننذم ةءاكتملا ذه تلقت .*الا تاي ةي ميتغلا يلا خيشلا دلاو ناكو هتعاس

 يل حتتلا يلا خيشلا طخ نم
 لّثق هيلع تلبقا الف ةدم دمب نحرلا دبع

 اع ايئاف ثاب اماه هللب اديؤم هللا تاما يف شع لاق مث دبعلاىلع
 امدقم« كئاوا ديرفو «

 تارثلا نبا دحم يلا زغلاو يع دذالا دحم نبا
 فاقلا عماجي هل

 نابل يف“



 خا نمتو مهرهغ نمو نالسرا نيا نيدلا بابش خيرشلا

 بعل هزاجتساو دا مالسالا هلع ىلاعت

 رخافملا وبأ ةمالم 1 و ام لكب هزاجاو ةقرخلا هبلاو ركذلا هئقلف
 ظعاولا يلاقولا َى ءديلد يحلل رلا

 او مهديغو



 ًاقرحنم قا قيرط نع لي نمو
 هب ءايح ال هجو نسح هل نمو

 لم الب ملع ىتفاي ها نمو

 :الص دنع يلا لامت ًاموي هل لاق هنا قشمدب هويت شعب نع ركذ هنا يلا حتتلا يي
 جخم ءاشملا هعم ىلصف هيلا ءاف ءاشعلا

 ناكللا نم هب جرخ مث ةوبرلاب ناك
 لبجلا ىلع افرشا

 ىقثي لاري ال لصالاب اع لسالاب 0
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 يزدتلاو ٠ هانا ٍ
 ىلا ددوت هدنع ناكو عضاوتلاو نيدلاو ملعل

 هتافو تناكو هتبح ىلع سانلا عمجاو هيلا د
 عماجم هيلع يلصو ةثعستو نيرشعو نك ةنس ةدعتلا رش كلاث تبسلا ةليل ىلا 37 2

 ىلامت هللا همر روكذملا

 يضاسقلا نبا نيدلا يلو ملالا خ
 ةجحلا يذ رششع عسات تبسلا موي قشمد ةّيلاصب يفوت يلبنحلا يحلاصلا يسرودلا نيدلا سمش

 آب نفدو ةثئمعتو نيرشعو ناك ةنس

 ينحل يعددبلا نيدلا يح لضافلا ملاملا دم نبا دم نبا دمع 4: يب

 ىلع أرقو : 0 لخد مث هدلاو ىلع لغتشاو ءاشلا لا دالوأ

 ةئيدم اثاب دمحا ةسردجب ًاسردم داصو م
 ييفوتو ةنردإب نينقصالخملا نيتسردملا ىدحاب ًاسردم راص ىتح لاوحالا هب تلقنت مث اسورب
 دّيسلل ديرجتلا حرش ةيشاح ىلع يشاوحو يواضيبلا ديسفت ىلع يئاوح هلو اب سرد وهو

 نم رفاو ظح هل ناكحو دضعلا ثحبلا ٍبا دا لع رشم حيوا ل لم ي
 .تاذلا فيطل قالخالا نسح ناكو عورفلا

 ةباتكتلا ةعرس عم ندحلا طخلا يتكتي ناكو فطلو ةعاب و هل ناكو ًامشختم ةضاوتم
 ىلاعت هللا هجر ةنرداي ةئسعتو نيرشعو عبس ةنس يف يفوت

 نمش ةمالعلا ماملا خيشلا يلع نبا دمحا نبا دمع نبا دحم « بيلا حيف
 هقفتو ةثئامتو نيسخ ةنس لاوش وا ةدمقلا رشع يفاث دلو بيلخلا

 ةثبعستو ةرششع عمت ةنس مرحملا يف ةليا ةقمب يفوتو هريغو امبولطق نب



 ءالملا ) مم نب ب ةمادق نبا دحم 9
 :_ لوالا عيبر يف دلو يلبتحلا يرصملا مث يحلاصلا يسدقللا
 طخ كلذ .دجو هناو هب ينربخا

 لاب ةليانملا ءاضق يلو مت فاو سدو ململا يف
 يلصو ةئمعستو رشع ةنس رخآلا عيبد رشاع ةمخبا موي يفوتو ةمشعخ
 ىللاعت هللا همحر ةضورلا يف هب نفدو يئفويساقلا حفسلاب

 كلا دم نبا دمع « يريرحنلا دمت 8
 دلا نيدلا حتف ةمالعلا
 ب .انلا ميدقتب

 | دحم نبا دحم 4 يترعما دمحم ف
 :3 ةنس لإ لوالا عيبد رششع يفاث دلو يمفاشلا

 « جد ريب اهلا ريثت يتلا اتماج ةخسن نم اهانثتنف لصالاب ةحشاو ديغ 13
 نينثا لصالاب د



 ةعجلا رات يفرت مث سانلا نع لزعلاو عجوت مث ةدم ايطار قو ءانلملا نم ةعامج

 :دمقلا لس

 نبا ئيدلا نيما عدابلا كفا لضافلا ملاعلا باغلا دحت نبا دحم « يرجرإبا دم »

 يدا ردا ير 0 ةرهاقلاب يفرت هدلاو داشرالا حراش يمقاشلا يرصملا يرجوملا نيدلا ىحت مالسالا خيش

 تيدلا يرس اجاوخلا دحم نبا دمع 4 يربنملا دمحم ©

 سرد مزالي ناكو ةملاطملل هقفلا يف بتك دع هدنعو ثيدحلاو ململا لها بجي ناك

 دلاو وهو. ةثيمستو نيرشعو ىدحا ةنس لوالا عيبد يف يفوت هديغو نولوط تبا سمشلا

 يربنملا نبا رداقلا دبع اجاوخلا

 نبإب ديرشلا نيدلا ردي ساردملا يتنلا ملاملا خشلا دمت نبا دم ب ينوسايلا دحم ظ

 ًارارم ةرهاقلا ىلا رفاسو ةئئاقثو نيسخخو 9 نيتنثا ةنس دلو يمفاشلا يقشمدلا يفوسايلا

 ةئمعستو ةرمثع تس ةنس ةرخآلا ىداج يف يومالا عماملا يرشابم ةعاج عم عم ًايولطم امرك

 8 يفوتف 0 هلوصو نم موي عادلا ر رستم

 دمت نبا دحم أ يرب نبا دمي »
 2 .اريخلا لهأ

 نم لجد يلبقلا هرادج
 ةيرجعا راصو هترامع

 ىدعا ةئس لاوش يرشع نملث ءامبرالا يل دلو دا يعمل ي ينط

 ىلاعت هلا همحر ةقبمستو يرش
 نيدلا لايك ةمالملا ملاعلا مامالا خيشلا دواد نبا دخم نبا دمحم # يلزالا دمت

 يصحلا لاق يمفاشلا يرملا ىل رمالا يدركتلا يلزابلا نيدلا ى

 نينثا لمالاب



 ثودسحلا

 يفوت نفم لضفلا لها نم اع ناكو ةيماثلا ةسردملا ةخيشمو قشمدب ءاضقلا ةباين رشاب

 احن كاذ ذا هدلاو نأكو ةتبمستو نيرشعو ثالن ةتس لاوش يرشع عسات تسلا موي قشمدب

 نيدياملا ني ليقو نيدلا نيز ىلوملا لضافلاملاملا دمج نبا دحم 4 ؟9يراننلا دم له
 هرصع ءايلع ىلع أرق ةيناثءل قب ها لوا يقدحلا يمورلا يرانفلا

 | ماعلا ىلوملا ةمدغ ىلا لصو مث يرانفلا نيدلا ءالع ىلوما « هّنع 3 نبا لضافلا مبنم
 :ي يلا ناطلسلا ماعم فردلا

 نهذو داقو عبط بحاص ًايكذ اضاف لاع
 مثيب نيكاملاو ءارثتا اع ناسللا قلط نانجلا يوق ناكو داقن
 م هئاضق يف ناكو مهبناج ىعويو

 يف ةحكتنالا شعب دقع املاعو باح يتم يفويسلا نبا ردبلا نا
 ىلع ةحكنالا دوقع فقوت مدع نم ةسكأ 1« ىلع ءانب هن

 بحاص غلب |

 دغأيا دحال ًاحاكن دق

 هيلا ثميف نا

 ري ام مسالا اذه دنع بكك ةيذحلا ةخدلا شماه يقف 0
 رسم يف باتكلا اذه عبط

 . يرانفلا
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 اجل | ريثك“ ةرششلا فيطا ا ل خاذ ل

 يدق ناكو لاق تايذجلاو تايلزملا نم رابخالا رداونو راعشمالا رهاوج ند اهطقتلي ناك
 هات هئابحا نم نيد صخش هل يتكق ثئابخلا ما برشو ةثيبحلا ةشيشحلا لكا ىلا ليع

 رعاشلا لوق رعشي ال ثيح نم ههجو

 معنلا ليزت يصاخملا نا 2 اهعراف ةمعن يف تنك اذا

 وا نيرشعو نات ةنس يف يقوت نا ىلا :دابشلا لزتمي داصو ًاحوصن ةب
 ىلاعت هللا هحر 59

 يبل يحرخلا نبان ديبشلا ني نبا دمحم # يحرملا نبا دم »

 ةيناوملا ةيدسألا باب ىلع كسلا سكملاب باح لودع دا الوا ناك يلبتلا نبا لاق

 اهدمب وا نيرشعو نا ةئس يف يفوتو ةيناثملا ةلودلا يف ةيناطلسلا ماما راص مث

 يمدرلا يجوقلا نيدلا يب كيلا لضافأ اما نا دمحم 0 0
 هدلاو نع ململا داو ةيلد

 مث ةيسامأب سّردملا يدبع ىلوملا ىلع 0 مورلا دالبب ءاذملا
 ركتسملا يضاق راص ىتح تايالولاو

 ماقاف رسصمي ًايضاق راص مث "يالا ى 1 دما ىدنحا يلعاو يثعاف 4 نم ئمتسا مث يلولظانا ةيالوب
 :طسقلا ىلا داعو جح مث ةنس اب لات هلل دحر ةئممستو نينالثو ىدحا ةنس ثام ايو /

 .يرصملا يمورلا نيدلا لضفا يضاقلا ةمالملا خيبشلا دم نبا دم «/ يرصملا دمع ف

 ةينامثلا لصالاب (



 . طيس ءاعدشسا يف ةعاممج هزاجاو مساق نبا ىلع هقتلا أرق يثنملا
 ةئس مرحملا يف رضي يقوتو يفارصقالا نيدلا نيما خيشلا ةحص جحو القاع ًانيد ناكو

 ىلاعت هللا هحر ةلفاح هتزانج تناكو ةنس نيناث وح نع ةثمعستو نيئالثو 2'”نيثنثا

 بلا نيدلا بحم عرابلا لضافلا نب 6 نوتيزلا دمحم ف

 يففاثلا ي ,جرلا دبع انديس ىلا ةبسنا
 منت رشسو هيلع جابتلا علا

 هينالابو يراخبلا حيحصي هزاياف مالسالا

 لا نم ريثكتلا هيلع عم نا دعب جابتملاو

 نبادمبو»

 | نبإب ديبشلا نيدلا ردب يمملالا ةمالعلا

 يا وبا نالضافلا ناباشلا دا

 م ريكالا وهو املوا لبق رثصالا رم اي ةتمعستو '"” نيتنثا ةنس قثمد يف نرعاطلاب

 ةرسشع تس نع ةدعقلا رشم يناث دحالا ًاموي نيرمشعو نينئاب ءدمب ربكالا رهو اياد هدب
 ّدلا امهدلاو ناكو ةجحلا عبار يخل موي

 دلاولا هضومق حلاص دلوب ىلاعت هللا هطارعي ناب لل ريق ايل لشلا رش داو اهني

 ةثيمتو عبرا ةنس ئيدلا ردب

 ىلوما لماكتلا لضافلا لماما 1 معا ب نب دمحم 0

 ىانلا ركذي ناكو ريسغتا| يف رهام تآارقلا ملعب

 رشعةتس لصالاب (8» 2 نينثا لصالاب (0



 يم ىلوملا ةءالملا ملاعلا مها
 ىلعو نيدلا جات ىلوملا ءدلاو ىلع أرق م

 نبا دحم ناطلسلا هلعج تح قرتو بصانملا ىلوتو كيب رضع ىلوملاو يسوطلا يلع ةمالعلا

 ىلع ددقت تنا دحم ناطللا هل لاقق هداز هجاوخ ىلوملا عم ثحبلا ىعٌدا مث هسننا دا

 ىلوت امو مالكتلا اذهل ناطللا هلزمف ناطلسلا دنع ةبترم يلو ايس ممت لاق همم ثحبلا

 ىرؤ ءادلعلا نم لفحم يف يلرعلا تيدلا ءالع ىلوملا عم هتيالو يف همج ناخ

 1١1 ناطلسلا هيلع اك ىلا ثحبلا ايف ىعتنا مالكلاو ةيؤرلا يف ةثحابم امهنيب

 ناطلسلا مسا متبطخ يف ركذو روكذملا ثحبلا يف ةلامر فنصو كلذل بيلا نبا نطنف

 اب ىلع هيلا ابلسداو

 جررخي هل لقو ههجو هتلاسرب برضا ا الا يف هبت تح ناسللاب لطابلا مالكتلا كلذب

 بيطخلا نبا رظنناو بيطخلا نب

 رراجاو هتكلمم ا

 هجاوخ لضف دقتعي هنا هل لاقو ريزولا ىلا ساو بتكلا بلع

 باكلا لصو انف 00



 ديع موي يف ىلامت هللا ةمحد ثا ديزي
 كلذ يف ايتفم ناكو هللا لضف نبا ىلوملا مس ن

 بيلحلا نبالو رهاظ أطخو بدا

 دّلل فاثكتلا ةيشاع ىلع يشاوحو
 هنع يلاعت هللا اع

 اج نبا دمحم #

 نبا هللادعس نبا

 بام ةاضقلا
 لا لاجج ماسالا خيش

 سابا يلا عييشلاو يراصنالا ن اعربلاو قيرشت يل جلا

 ةئس رفص يف هدلاو يفوت ىتح هديب ةغيظولا ل

 ج دوك ملا قئاتشلا باتك نع اهانحلسا دقو « ناطلسلا لصالاب (1)



 0 قي ع

 ةثمعستو ىدحا ةنس نع أ 5 : يف يظنلا ددلاو

 ىلاعت هللا همحر

 خيش نبا دوجلا وبا
 * يف مالسلاو ةالصلا هيلع
 لاو كلام نبا ةّيفلارأ

 اًناف اهدعاوق طبش يف أفلا ةيمها مدعو دادعالا هذه رظنلابو ةحيجص اهدروي بلاقلا
 ًًقباس لمفن انك سكك ل صالاب الكش ىلا ةراشإإ نود ةلإللا ءاطخالا هذه [دهاصق نآلا نم حاصنم



 لضفلا وبا لضافلا ملاعلا مامالا
 دحا يبهذلا نباب يب يلمراا قلاع

 تم ناك هداليم ناو دا يرثلا نيدلا يَ يدق ناك هنا يميعنلا ركذ

 ةرهاقلا نم هدوع دعب قشمدب .ةئممستو ةرسشع

 ركحب يلا نبا دمع ب رهزم نبا دمحم

 بلا موي ًاتوعطم يفوت ةيرصملا رايدلاب دارسالا
 ىلاعت هللا دحر انين ءابلا ةبرتب اد ةرهاقلاب

 عم م يراتسلا لطفاحلا ل 0
 :ال داشرالا هيلع أرقو يفويسلا

 هدلاو هيلع ىّلصو ةثيمستو ئيرشعو عيرا ةنس لاوش يف هيبا ذايح يف هتافو تناكو ةّنسلل
 ةينامطالاب هفالسا ةبرت يف نفدو ميظع دبشم يف بلح عماج يف

 ردي يفرصلا دتسملا لضافلا مامالا خيشلا ركب يلا نبا دحع « يدبشملا دمع ف
 نيتنثا ةنس يف دلو يمفاشلا يرصملا يدبشملا نيدلا ءاهب دئسملا ةمالعلا خيشلا نبا نيدلا



 تردلا

 ينايطلا دنسم قونللا ريخلا يلا دنسملا ىلع عسو

 رغلا او كيوكلا نبا باحصا نم ةّدع ىلع عمسو هدا يرث

 ناش هّتع نباو رجح نبا مالمالا نم ةعامج ىلع عمو بلح ن. نيزكآ يف
 هناكو ةبدسن نبا نع ةيحالصلا ادمسلا ديمس ةخيشم يف باث

 اك دهتر

 يقب امو ةنس نيميرالا تزواج دقو ةدحو مث اف هلل ًالاح ناك نم لاقف ةدح

 ام فالخ خابشالا انكردا اذكته يل لاق مث ىلاعت هللا ن
 ناكو لاق ضزالا لها عيج فرع ولنا

 خيشلا هنع ذخا نمو ىهتنا رورغ هلك طارصلا هتذواح لبق ديمال ضانلا حدم لوقي [

 هنع ذخاو يملايطلا دنس !| ةياؤرب اطوملا هيلع عم يلعيفلا ني. لا
 .تناكو لاق ثيدحلا نف يف تمفتتاو هب تجّرخت يذل

 طخب تأرق
 لا دعب ءاثالثلا

 + رذ رخآ وهو لاق ىلاعت هللا همحر

 خيشلا نبا نيدلا ردب دقتملا حلاملا
 سانلا ناك ةيادمحالا ةراشلا خي

 عرش اذا ًاطوصخ تارارحآلاو ايادهلا ةيلا لمحت ناكو داقتعا دير 0 هي نوكربتي

 ةعافشلا لوبقم ناكو هنع ىلاعت هلل يودبلا دما يديس دلوم ىلا هجوتلا يف

 رصم بلان ىلع لخد اذا ناكو هنود نف ءارمالا كلم دنع ةملكلا عوبسم نيتلودلا يف

 نيب كلذ ربظاو همالك ربتعاو هتعانش لبقو هحناوح ىذقو هب درفناو افاق هل تصتنا



 اقبا لب ةمجرتلا بحاص قلطي ملو مهيغو مثارجلا بابرا نم
 رسص» ىلا ةسكارجلا ركسع رسكو هلتقي ربخلا لصو اذف

 اس ناطاسلا لصو ل مث نيدلا حالص يضاقلا قلطاو ىسبحلا ىلا يإب ناموا

 حالص يذاقلا هيلا
 ا نم ةءاسج رسب ناكو هيلا ناحالا عم امركم

 ١ مكتلا ةفيلخ يمفاشلا

 د يرشع ثلاث ةمجلا موي.

 ةلفاح هتانج

 ب دهبشلا يرصملا يورسلا نيدلا سم هبا

 هللا يضر ناكو ىلاعت هللا ءايلوا نا ن* مهحص



 نودسحلا

 بملاب ملكجت لاخلا هيلع بلغ اذا ناكو ةداملاو

 0 لاملاو يشب ملكتتي الناكو نسلالا نم
 يفوعدف ةرابط ةعامج ىلع م قا ةليل“ ”روكس راف ةرانم يف انا امرب هسفن نع لاقو هنودهاشي
 01 يلع بجع ؛ يدنع لص يباقبقب مهعم ترطف ىلاعت هللا اهفرش ةكسم ىلا

 ف راسو تقرغ دهلا نم ًابيرق تنك ينل الولف طايمد
 نبا دمم مسر ابدح طيفلا يف داتف بهذا ةعامج ضعبل لاقق مهيتاقم يف دا .انلا :رتك نم

 .كلذ نم هلك رافلا جرفع خيشلا لاق ايك مهل لجرلا ىدانف نوعبجا اولحرت ١, لئاجلا يلا
 .نبا دم مسر امدح ناريفلا رشاعم يداني نا هرما ابنم ةدحاو كانه ري ملف تقولا

 ةدوانم الب قنش ةليللا دعب مككتنم دعق نم لكو طيغلا اذه نم نواحرت مكتنا لئاجلا يلا

 هلاوحا ضءب ىمقتسا دقو رفصعلا ناديع يف ةقون
 نينالثو نيتنثا ةنس يف رص هتافو تناكحو هتاقبط يف يوارعشلا باهولا دبع خيشلا

 رازي رهاظ اي

 يننرتلا بهاوملا وبا حلاصلا ققدملا مام
 ناكحو رهزالا عماملاب ةبراثما

 ىللاعتت هللا همر رشاملا نرقلا لئاوا يف يقوت لاوحاو دارا بحاص' 0

 .دلا نيدلا 0 دمت نبا دمحا نبا دم «# درولا مام ب

 عباس دلو درولا ما بيطخ نبإب يبشلا
 ىلاعت هللا همحر ةثمضستو ثالث ةنس ىداج
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 نا نبا دمع أ لضفلا يلا دم ف
 اذنلا يباب ريبعلا نيدلا

 ءاقناحلا كابش
 للملا ثيدجي اس

 روكتتراف ٠ اذكلف تنك ٠0.8 رصم ةديط 6*0 سم ج ٍنارمشلل ىريكلا تاعبطلا فق 7



 نودمحملا

 تلقن هطخ نمو نولوط نبا هنع ءاور .ةيلوالإب

 تاو )١[ أببلا بد ىدل ًاذوف 0
 نا لل ةحر مثومسوا ضرالا لها

 يلولا ىلامت هللاب فراملا يديس دمع دمحا نبا دمم 1

 سايملا يلا ىلامت هللب فراللا خيبشلا يديس نبا دمم نيدلا سمت بوذجملا دهازأا عرولا

 لاق يرسملا

 ثمدلا مم يرحل يجاكو كلا نيدلا باش
 ماكو ةرمشل عبس ةنس :ةدعتلا يذ ركع عسلت ءاثالثلا

 ىلاعت هلل همحر نويساق مفس نم ةضورلاب

 , ثلا دحا نبا دمحم « مكش نبا دم 9
 ًادهاز لام لام ناك يصح ا لاق مقاثلا قمدلا مكش نإب ديهشلا : 0 ةمالعلا

 ابنع هلأسو هل اببتك ةّيماشلاب ةلأسم ني
 هال وي هيلع !ضرعو ايلع بكتف نوم ي

 اخ يف هتافو تناكو ةمات دقو نسعي راتجتنلا
 , . ىلاتت هللا هحر قشمد ةيحلاصب نقدو ءاثلا مدقتب ةئسعستو

 نيدلا ردب يضاقلا دحا نبا دمحم « تريبلا نبا دمحم »

 هباع ىتخ ةدئاز ةعاجوو ةورث اذ ناكو رض نرشاملا نايا نم يفاعلا يرصملا
 قررشلا ىلع ءدلاو ةايح يف يتكبلا ضعب ضرع دق ناكو ناويدلا بابدا نم مهديفو ناميطلا
 ًامزالم ناكحو مهديغو يداسلا جارسلاو ةنحشلا نبا بحلاو يركسبلا لالجاو يوانملا

 ناثع نبا ٍيلس ناطلسلا لخد امو دئاز داقتعا هيف هلو ةيئيسملاب لزانلا يركسبلا دم يشل
 نيدلا ردب يضاقلا يشخ اهتاهجو رسم تويبب ةسكارجلا نويناثءلا بلطتو ةرهاقلا رصم



 اضقلا ىن يلع نبا ةاضقلا إء نبا .دحا نب
 للا ةقرخلا يليبدرالا دلوملا يبلحلا لصالا يمجسل

 ةلممستو نيرشعو 3

 فزاعلا لب كلاسلا كسا
 ثيدلا لايك

 ةيغاطلا ةنتف دّلب ةرهاقلا لغد هنا يفالعلا ركذف



 ثالثو ةثم نع يفالملا مالك يف عقوو ةنس نيمستو فين نع ةئمعستو نيرشعو عبس ةنس
 ىللامت هللا همحر ةئس ةرسشع

 خيش ةمأينلا ةدمعلا ةجحلا ةمالعلا
 دحا وهو رسب يرمعلا عماج بيطخ
 شب ) دلاولا هفصوو دلاولا مالسالا خيش

 نسمل حبطلا ةالص يف رغزالا عماللا يحاون نمو قالوب نم هفل
 سابلا وبا يديسناكو هفاخ سانلا بلاغ يكبي ىتح هئاكب ةرثكو هعوشخو هتوص

 أرقي ناكو اهريغو ةتسلا بتكتاب ةّنسلا مولع يف رصمب ةسائرلا هيلا تبتنا دق ناكو هتبيه
 يوارعشلا باهولا دبع / مت فقانمو ةياود ةرشع عبرالا
 تلصو تح تفحزف ةبشخ ىلع هنا ىلاعت هللا دحر

 0 ناك



 غلب اذا هل لاقو ةروص هل الام هدنع عدوا راجتلا ضعب نا يعو يروثلا هوصناق ناطالا
 قح هل لاقف لاما هنم تلطي غوابلا نود وهو هيلا دلولا اق هيلا هعقداف قوم دمب يدلو
 فاحو اهركتاف ةعيدرلاب هبلاطو ناطلسلا هبلطف هيلع ىكتتئاف ناطللا ىلا بهدف ملت

 فاحت فيك هل لاقق هيلطف كلذب ناطللا ملف هيلا امفدإ اً
 اولاق ةضورلا يف يوونلاك ةيمفاشلا ءابقق نا هل لاقف اي"

 كلذ ىلع فاجيو اهركتني نا هل اهيلع هنم فاخو عيدولا نم ةعيدولا ىلط اذا ملاظلا

 مل نا ةزاجا دلاولا مالس' او هن * م ناطلسلا هيلع مسرف ملاظ تناو
 يف تيب ةثموحت

 ىلا هياجاف ةجرتلا بحاص راجنلا نبا نيدلا





 ناكيقرصلا يمويفلا ا اي
 غيشلا هبحاص ةءارقب ملسم حيحص نم يسلم هيلع مم دلأولا مالسالا

 «عبس) ةنس يف ةيناثلاو ةئمعستو تس ةنس ىلوالا ىدامج يف ان

 ناطلسلا مورلا كلمل ًادصاق اب هزاوج دنع

 ىلا ةروكذلا

 دجو حود كاذو اذ نأك
 درفلا هنع هقرشمم قشامك
 درو درف انا نيجوز نيب ام
 ددملا عبارا فصنلا كلثلاو
 دمي هيناشأ كلث هيباز

 دعو اذب اذ لباق نمل يق

 نل ًاباسح سدسلا فاحو
 دعا دعاو ةلطت نا اك
 ديالا لوط بجاو بلقب ىوج



 هدملا يف عئابطلا لثم ةم عبرا فورح نم بكرت مسا يف
 اكد ايف نيجوذ عم نيدرف
 يف زانلالا نم هي تكذ ام عم

 هتزغلا ام باوج هيف تبلطر

 كتل با

 ول هيد ضن عبرا
 هسدس وااهسدس ففت عيرلاو
 هتيدتنا اذا ًابجاو بلقلاو

 لوا تقذح نا باومحأ

 لوؤب

 ىلاعت هللا هحر انيرقت ديبكلا بجاحلا كيلام



 نيدلا ددب يضاقلا نبا نيدلا يلو يضاقلا نسح نبا دم « طافلقلا نبا دم ف

 رادج ءانب يف نيصخ نيب مكتح ةرهاتلاب زيزعلا مكتلا ةقيلخ يعقاشلا طافلقلا تبا

 ناطلسلا ىلا نامدخلا عفارتف هئالخم يئتللا يرصملا بيطخلا

 مث يلرعلا نيدلا ءالع ىلوملا ىلعو هدلاو

 الا لبق نم ةنددا

 قو لسالاب اذك 0



 4 نود لا

 هيقاس فاصنا ىلا هباوثاو بايثلا راف نع اعروتم

 ىلاعت هللب فراملا كسانلا حلاصلا ملاعلا خيشلا ن « نانع نبا دمحم 9
 للا ملعو عربشلا امل ع اعلا ىرصملا نانع نباب

 1 ءاطلا يف دابتجالاو
 تاراام لوقي

 خيشلا لاق مظملا نآرقلا ظنحي ناكو
 لوالا فصنلا تأرتف ريك لجر

 ,ماظ دمج ةكرب يراد باب
 رجاتسا اذا ناكو رادلاب ةئغسم



 ىلع احرطو ناشييشلا لزقف انيلع رحلا دتشاف نانع نب ا رساصلا ىلا
 ذخاف هيرشي ءام انعم دجي ملف ضاصلا وبا يديس ششطسف اهلظ يف الجو ةدرب امهيتدامح
 ادراب ءام ا فرو هتساط دمع يديس

 ةمايقلا موي ىلا ىلا متاهبلا اهنم برستي 0 ابجي نا ىلاتت هللا تلأل دوبلغلا فوحخ الول هللا
 يف ناك ًامنش نا نانع نبا دمحم يديس ربص وهو يخبطلا سم عيبشلا لاقو

 هيلع أرقو هربق ىلا ىتف كلذب دمحم خيشلا يديس اومعاف هرهق يف ةليل لك حيصي شا
 ريقف ىلع لخد اذا ناكو ًاحايص هل اومحس.ام ةليللا كلت نق ةعاس ىلاعت هللا امدو كلملا ةروس
 كلذ موقيف عجطضيو ض رملا هنع لمحتي ضيرم 0 00

 ريغو يرمغلا سابلا يلا خيشلا عم كلذ لعقو ضرم هب نكتي مل
 تا مدقلا طخم رحبلا باي عماج حوطس قوف ا

 ءانمجضاف يفومجضا يلا راثا ةالصلا نم غرف
 ناكو هحور عرلط هتفشو ءدي ةك جز رخآ تن

 ا بارحم فا نفدو ةثممستو نيرشعو نيا
 ىلاعت هللا همحر ةيوازو ةبق افصلا وبا خيشلا ءدلو هيلع ىنبو

 ييدادلا نبا دمحم »

 يضاق يتبا يوقتلا» يمجنلا هيلاغو
 دحا داص مث لانشالاو لاثتشالا يف رصم ىلا ددرتو لطفو عب



 وْ مدب ةيفالا نم مهيلع لوعملا خويشلا

 . مرآ ماج ناكو ةبلطلا هدصقو ىشمدب لدملا

 هححص امدنع قوقرلاو نولجع يضاق نبا نيدلا محن
 .هدب ةبلطلا هب جرختو ةبلطلا هب عفتناو جوزتو رصم ىلا ددرتي ناكو

 لاق ءاتفالا كرت ًارتآو يتفيو سردي ناكو امهالاو
 الل هتذمالث ضعب ىلا ةلئسالا دري ناكو ىلاعت هللا

 ف لاؤس هيلا عفر هنا يهو يروثلا هوصئاق

 || ىلع مدهف مده هنا بتكتف
 ماشلاب شويملا رظان يماسالا

 و ةرستم ثالث ةئس

 اقو يزغلا نيدلا ريغ ةيكتاملا

 ءانبلا مده اسملف مهريغو ةززح نبا نيدلا لايك لدعلا داد يتن
 السالا يش روكذملا نيدلا بحم



 تودمحلا

 مالا لصفناو نيدلا يقت,خيشلا هب ىتفا ام ىلا يزوغلا ليم ناكو هل ربظ ام بسجم قفا
 نبا نيدلا محن يضاقلا ةيوتو روفرفلا نبا لزعو لاما ذاو ةدداصملا ىلع سلام دقع دعب
 امئاضنل ًايوتم قشمد ىلا هدلاوو وه داعو ةيمفاشلا ةاضقلا ءاضق روكذملا نيدلا يقت خرشلا

 7 ءاضقنا ىلا ًايضاق روفرفلا نبا يولولا رمتساو روفرفلا نباي لزع مث ًايضاق اهب ةدم ثا
 هيلع ةبلطلا تفكتعو قشمد ىلا ةاضق

 خيشلا هدلاو نع هتدم يف ىلاعت هللا حف انخيش
 ةروكذملا ةبرقلاب دقع يذلا سلجملاو م

 ١ نيدلا لاك ١63[ ديسلا لوو هطخ نم هتلقنو نولوط نبا باتك نم
 7 ١ سيردت يومالا عماجلاب ةعقبلا سيددت عم ىلاعت هللا

 يرش يومالا عمالاب هسردىلجم ناكو ةيكبباتألاو

 شاعو'
 خيشلا .٠ا

 لع

 ثلاو نادمح نبا
 ىمث ةيالعلا

 ةمالعا

 الف الاو لايكلا لاك
 ىلاعت هللا هحر نيدلا لاك
 هبتكو رصعب هبتكتسا هناف



 نودمحلا

 :ال عفنا يهو ةلاسعلا نوملاطي ساتلا تاكو راصتخالا عم ديقم وهو ةبلطلا

 او

 اجا لواو لاق !هتلاطجب

 اشي ال نفب درفتا مهنم لك ةيرابا ةثالتب ىلاعت هللا اهصخ ةلحلا

 ينانتب دهاش ةبحلا



 ءاغإ ٠.« يذلا ّملو لصالاب



 هجابنم ىلع اوكتلس افصلا لها
 اجو امس دق ةقيقملا امم

 رش عوذت دقل مولملا ضور

 زيلنلا انش ليلملا ىواد
 ادجوي مل ةغالبو ةمكتح وذ

 ةحاصق لها شيرق "نا

 دق فاصرالا لماكتا ناو اذه

 ىلا ىلع "7 ولقال دعس اي
 نيمركالا رايد دصقاو

 يذلافرسشلا اذعدم "آل رثناو
 يذلا درفلا ملاملا
 زعأ لقملا بعاصلا

 يتلا عرولا دهازلا

 اي نا ريغ هيف بيع ال
 مهرخؤو لايكنا بالط زك وه
 لامع بولق يمي

 يف العب ذا يدم تدرك

 اشرالاب ماق

 ءاربكلا لككلا نيدمعالا
 انتم سانا يف

 ءاقالاو' ني
 ءالقملا رئاس ةودق نوكلا يف

 ءارقنلاب بلا يقنلا بصح

 ءامثلاب سانفلا يف ةطربم
 ءاحلصلا بلطمو دوجولا بطق



7 
 .نودحما

 ءاقدصلا قدصا نم | نم مكل ىلاو 2 مكتاقدصم :ةاقدصن مناك ن منغ وفعل معافا

 ثكا اهجيدمو



 نودبحملا

 الفلا يف هيلا ثمب يلوتبملا يهاربا يديس نا يكححو جاجدلا مح هيف اودجو برو ًاترمو
 ةديثك هبقانمو حادقا ةسخ وحن ابنه هل لضفو هراد ِثاب ىلع اهقرقف حمقلا نم ٍبذارا ةرشع

 فدو ةّيسينلا ةدليب رشاملا نرقلا لئاوا يف هتافو تناكو ةدوب

 : جحو ةئفاثو نيعبس ةنسا

 موصي ةداصلا ريثك“ ًافشقتم

 للا عماوجلا عمج حر

 باتكو مانالا دّيس



 كلذ ناكم يرو ديعلا م
 هام ةيرصم ةيقوا رادقم برغملا دنع ةلل لك

 رفاسي ديرملا ناك ن

 نينس ثالث كارا ال بهذا هللا
 35 ةرهأل 0 تناك

00 
 يعاتجا ىلبق مانملا يف هتيارف ىلاعت هللا همحر يوارمشل

 لدي ريقفلل رمشلا لوط لاقو يل ادب هب تممتجا ام لواف ريش ون

 تركنا 2 نيدلا دب لاو لدي
 الح مهتلح هّياسصا ىلع
 نم كل دب ال

 اذه لاقو هيقفلا ماقف تيبلا لوا يف سائلا بصنب



 ًاريخ يل سانلا نظي
 أقم هيغل 3 ةبحصل حلصي ال ةئض هتددرو "ةبصت
 عمالا هب اوقطنت الف مكبر مسا ت53 اذا لوقي هتح ًآضيا لاقو ءار كؤاه يصت
 هتءاجو يفنحلا مالسالا خيش فلخ لسرا ةافرلا هترضح الو لاق ةيشخلاو [؟1] مظعتلا
 اسصا نم ذحال تنذا ام يفإب ىلع اودبشا لاقو

0 
 يفوت هنا رثآ عضوم يف لاقو
 ىسوم خيشلا طخ .انلا يدقتي ةثممتو نيرشعو عمت ةنس هتافو
 نم ىدامج لبتسم ءامبرالا ةليل يفوت هنا يفالعاا خيرات نم تررحو يوانكتلا

 ربا دمحم 4 ناضمر نبا دم

 ناك يصحلا لاق قشمدب ةّيفنلا يتغ*
 بس ناكو تلق تام نا ىلا ةلزعلا

 دمحم يديسو ةيكلاملا يذم يبلا
 يتفم يوحلا نمحرلا دبع يدّيسو كلذك ناطلس نبا دحا يدّيسو ةيفنلا يتفم ناضمد نبا

 رلا دبع وياو ةلبانحلا عماج بيطخ ينانذلا ليما يدّسو
 .و يرصملا يبقابقلا 11 قانا



 و هفت يف نانالل رطخي

 ثلا يف نقدو ةئمعستو ةرششم عيرا ةنس يفوت ءارقفلا ءدعقا
 هلاعت هللا همحر روكدذملا هتيب

 هيتكي نا ديرب ناك خسانلا نأ ىلإ ةراثأ اهقوفو لسالاب اذك (+)
 لمثي مل هنكللو شمام يف نبع



 نبا دمحم 4 ةمالس نبا دحم

 7 [57] يصحلا لاق يمفاشلا يئادمملا

 كب لازاو اهب لب ةنخ ةأرماب

 ,مفاشلا يماصلا
 :و نولجع يضاق

 مث .اهيلع بتكنف ةداملا ىلع ةينادبلا ةّيماشلاب

 امثدمب هيلع امذق مث كولا ةّينب اهي نوميم نب

 ١ مهنوقب لثتو امهيلع همدقت ىلا

 هللا هحر قثمد ةيحلاصب

 نبا ىبيع نبا هللادبع نيا دح « ينيحجلا نبا دحم »



 عيبد وا رفص عباس يف يقوتو
 ةيحلاصلاب نفدو نفك نُمالو هعم دجوي ملو ةثيمستو عبرا ةنس لرالا

 هلادبع وبا ةاضقلا يضاق مالسلا دبع نبا هللادبع نبا دمع 4 مالسلا دبع نبا دح ف
 يلوو اليلق اي لفتشاو قشمدب أشنو ءاقلبلا نم هلصا ناك يمقاشلا يولعلا نيدلا حاله

 يلو مث يابتياق ناطلسال لاملا تيب 0 اهرظن يلوو ةينازهلا ةّيماشلاب
 لزع مث ة امو تم نس مرخملا يرمشم يف رصمب يرضيخلا بطقلا نع

 ةمملا ةليل يفوتو ةّنعو ريخو حالصو يد هدنع ناكو نولوط نبا لاق مايا ةثالث دعب هنع
 عماجلاب ةمجلا ةالص دعب هيلع يلصو ةنس نيعب

 ملاس نبا نيدلا ءاه

 :ربح نبا نيدلا لاك ديسلاو نولجع يضاق 7 خيشلا نع ذخا ًامداب الضاف
 ةبئاغ هيلع يلصو ةثيعستو نيثالثو ثالث ةن

 حلاصلا مامالا
 مامالا خ

 عشت ةنس يف ةبيطلاو رشلا بحاص ير
 ىلاعت هللا هم



 نمحرلا دبع نبا دمم أ يواخسلا نبا دم #
 ١' ظقاحلا دنسملا ةمالعلا ملاملا مامالا خيشلا دمم
 ملا ليت بهذملا ييمفاثلا دلوملا يرهاقلا

 انملا نآرقلا ظذحو ةرهاقلاب ةئ اب ةفاثو ن

 لب ءارقالا يقف هل نذاو هفيناصت رثكأ هتع لجو
 خيش ةمجرت يف رردلاو رهاوملاب

 لا حيحص يوري هنا يبلحلا رابألا
 مبنلا يحلاصلا ةقدص نب

 حيحص أر قو اعام

 نبا ةجرت ابنم ابتك فلاو هيف هنم
 لها رابخا يف « عماللا

 ملم ىلإ ةقاشم ايلملو لسالاب اذك 0



 سّردملا هيقفلا ةمالعلا مامالا
 نولجع يضاق نبا نيدلا

 يراصنالا ايزكز مالسالا
 .ارقالا

 يلا مام (يالا) يسوسرفكتا

 رصئي قحلل هللا اخ انيعم

 فورمملاب سمالاو حالصلاو لمملاو ململا لها ن ِ
 ررط عبتا ماكتحلا دنع آبيبم ةملكتلا ذفان ركتنملا نع يعنلاو
 هخايشا دوجو عم هديغ نوتفتسي ال منا ثيحب ىرقلا لها دنع ربتشا

 /| اشأب مهاربا ءاج امو ةرفوم ايندلا هتءاجو
 2 رك ىلا



0 
 هنيدأ رقثيو ىلوملا ىلا وعدي

 ارلا قوق تاك دق ام دمي

 ا دمحم « ةقدص نبا دمع 9
 مهزالاب سانلا ظعي ناكيرسصملا محرلا دبع
 .اتلاو يرادلا حتف عاب ىت> يئالعلا ءىكذ

 1 .ارملا داراو مدتو اهعلاخ مث ةديثك

 نيتالثلا لبقت مل نا لاقو التاق اس امم ثمبو اهيلا اه ثعبف لبقت ملف اهنم نيثالث ىلع الا



 لوالا عيبد يف

 يحكلالا يب لا دبع
 عيبد يف الاب ةيصالا ان ءاثق يلو م نال

 ,ناث ةنس رفص يف يفوت ايو ةفرشلا
 :رخآألا ىدامج سداس ةعجلا موي قشمد

 يضاقلا حلاعلا ملاملا تقلا دلاصلا ماعلا

 يرارعشلا باهولا دبع



 95 0 ع . ةاضق يضاق يلابلا
 ةئممسلاو سخ

 | يرسملا لضفلا وبا نيدلا

 :ءا ديزم هيف سانالو هنومرتي
 و كحضي ةرات



 نيرسشعو نا ةنس يناثلا عيبر نماث يف يقرتو
 , نيدلا لاك ديلا مجنم ةعامج ىلا هب

 ماكو « يعب هجوو « يْذ عبطو ةديح قالخا

 7. ص « جد نع حيحصتلا انانت دقو,« « يحرحلا لسالا



 5 ودحلا

 ضئارفلا حرشو فقاوملا حرش ىلع شاوح هلو مظع راقوو ةئسح ةرشع اذ ناكو « يفو

 وتو ةعيرشلا ردصل ةاقرلا حرش لئاوا ىلع شاوحو 81 ديسلل امهالك
 008 للا دج يع دب ندر نحر رشد مكاو

 يلاعت هللاب فراعلا مامالا خب
 نيدلا ىمتيلع وبا ذاتسالا «يفادمصلا ثونلا

 تولل نم بر

 ىلاعت هللا ةمحر ىلا

 كلذ اولمفف ٠املا هيت

 6 ةنسيف دلو هنا « ةيفوصلا
 ىلعو تاتخ هيلع أرق ينادادلا

 رع نيدلا نيز

 وهو عمسف هدلاو عاطقا ءاقبتسا
 م كيمس هلا ب ال ل لاقو كل اندو دازق

 رك لأسو ةئالثلاب



 ةسخ ىذع قح نيك ةاللاو .ارقفلا يحو نيحلاصلا ةرايزو تاولصلا ىلع ابظاوم رومالا

 ٍيهاربا خيشلا هيف فداص ةمجج موي ناك تح مالا اذه نم هظقوي نم هل سن 11
 ةلالجا هسرف نع دمت يديس لزتف هداعيم نم عجار وهو ريصلا بابلا ةناّبج يف يجانلا

 لمأف نالف نبا نالف هلليقق نابنالا اذه نوكيي نم ١
 هيف وه ام ىلاعت هللا هذقتي نا هل وعدي هنا دحم يديس هلأسف
 كيل ترتر تقرت د ينس لام دن نط 2

 ةركب هداعيم روطح ىلع تمزعو هب سدحا ائاوةليللا كلت ات تيو هني يبق أمت
 اف [؟5] دمع يديس لاق هنع ىلاعت هللا يضر يبصوملا ركب يلا يديس ةواذ يف تسلا
 نم ةعاج ةرضجم ناكو دايما ترضحو ةدوكدذملا ةيوارثاب الا تيسلا دان حبص تيلص

 نبا ٌديمات لولهلا ف
 لع جانحلاو ةيجر يلا دحا

 فاوّصلا سيلهلا دمت يب

 يد يصب ىلع ىلا مثوعدي تاوئنس ىمخ اج ماقاو مورا هلأس دمحم يديس ناكو ةديصب ىلع ىلاعت هللا ىلا مثوعدي تاونس ىمح اه ماقاو مورلا ىلا

 طابق رادقسي ةملكلا ءذه دمي لصالاب ضأ ةحشاو ديغ ةملك ()



 رداقلا دبع يديس ىلا هجوت هل لاقف همم يملا
 :و هيلا راسفماللا ىنع هئرقا لاق

 موي لك ناكو اموي

 د هللا يضد نارضر

 هحدت رداقلا دبع خيشلا

 بابسالا كل

 يف هل تنذأف بذجلا
 ميلملا بلطا رسصم ىلا

 نم نالجر هئبحص يفو رحبلا بك

 لاو يللامتالا دحم ديسلا امو

 مهلمو ًامماج تنم للاو ةرم
 نيتذليلاب لصح لافطالا بدؤ» صاوحلا مهاربا يديسو بيطخلا دمي الإ

 بكر مث ماوعا يف ءرملا لصحي مل ام ململا نيتك

 ةراختسال 10 هلاديع دخت ما ما هتجوز 0



 ةيحان ايندلا ىن

 بامصا نم لاجد ةثالثب ةدملا ءذه يف عمت هلهاب رجاهو ةبون اهنع ضرعاو

 عيشلاو يدامصلا يدق نب 1 نب ثلا مهو لاوحالا

 و نع

 ثعبف ةئدعستو ةرشع ىدحا ةنس ةامح ىلا مورلا ن
 0 او لاثتمالا ىلا رداب هيلا هياتك لصو انلف ىلامت هللا ىلا هيف هوعدي ًاباتك

 سولجلاب هل نذاو هيلع مّلس اءلف لوالا عيبر رشع يفاث نينثالا موي هب عمتجا جاث هيلا

 ةرمشعو رشا ةمبرا ةارجم ماقاو ذشموي نم ةفرعملا ناسل يطعاوهلاعت هلل نذاب هيلع حتف هيدي نيب
 رفاسق توديب ىلا ديملاب ىلع خ ٠ خيشلا هل نفا مثلا

 1 َ 0 دم يديس نع قيرل لما ذشاف يت نرعلا

 ًاباتك نيرشعو ةعبرا ةدملا كلت يف دم يديس فلاو لاوحالاب رفظلاو حتفلاب ةثيفسلا يف هل

 كلذ ببسب مزعو هيلع روطتو ًاديدش ًاضابقتا ضيقتا كلذ هخيش غلب انف
 قشمذ ىلا بتكلاب ءاقلي نا دحم يديسل تردهب ىلا بتكو ىشمد ىلا ةامح نم رفسلا ىلع

 يديس هخيش مدق ىتح مايا اهدنع ماقاو هتدلاو دنع لزنو ى 0
 هيلا راف ةيحاطلاب لؤنو ةثممستو ةريشع ثالث ةنس بجر يرشع عباس يف نوميم ن

 ناخاي هل لاقو ىلجملا كلذ يف ءاعدتسا هنا ريغ ماركالاو ماللاب هاقلتو دمت يديس

 دق يفن كادف يديس اي دحم يديس هللاتف لاقلاو ليقثا اذه تذخا نم نع بااذك اي

 بيدأتلاو دعاوقلا ىوس امنم قبب ملو يلع يديس الّنفف .اثث ام ابيق لمفاف تاقبوملاب كانيتا
 ىلع خيشلا همذقو ةيطاصلاب ٠ ا كو هلهاو هتدلاوو دمم يديس همزل مث

 هلمهاو وه ديرجتلا مدق ىلع هدنع يقبو ةعاجلاب ىذلاو درولا حاتفاو ةمامالا يف هتعاج

 هللا يضر يلع يديس يفوت تح ءدنع يقبو دعم رفاف شوعملا دج ىلا يديس لسقتتلا ىتح



 سلجو قشمد ةياص

 ١ هع يف عمتجاو هقفلاو ث

 تودمحلا ىلاعت هللا ىلا يب عطتناو ابقس ةيرقي لزتو
 رسعم نم | 1 لاو يلبتحلا

 | رش سداس يقف جملا ىلا ريسملا يوان ماشلا بئان نا هيف
 ركتي نا الا بكر يف دهسا ال يلاب مهاجاف دمم

 هللا يضر يلع خيبشلا لوصو هلوصو موي قفاو قشمد ىلا باوجلا لصو امف نذالا رظنن
 ها مالا ةجح ةّنب قشمد ىلا هنع ىلاعت

 7 نا يح اي هنومضم باتكب دحم
 باوجلاب انل اوعرساو ىلاعت هللا اوريخ مك 0 جملا بلاغ نا

 بيريز ىلا 8-1 لا لسراو مهتباجا هبلق يف ىلاعت هللا قلاف ىلامت هللا ىلع ؟رجاو
 ريسملا ناك ا لصح الف مهعم ريسملاب هلايعل نذاو
 هلا نوكتي دارملاو هنع ىلاعت هللا



 الا كلذ لفي مل هناي هنع رذتعاف هيقسلا (44] اذه
 يدلو اي نكت ائيرب 0 00

 ًادرفم هرصع يف ناك دقو همراكسمو هبقانم نا
 ارطام ضرالا عاقبل اعيغو أد

 يتثمدلا يهذلا شيف 9

 ةثمعسلو نيرسشعو عبرا ة تل دبع لدم اقزع قارع نبا دمحم يدّس يئاخ لسدا لوقي
 جريسب الأي دوحسب ىلأق نانع ايلا نب زاجلا ىلا رفا دارا

 ثكتم لاق مهضعبو اهتربش نء

 ًايطاق ناك ل قشمدب هنع ىلاعت هللا يضد هدا

 عقانلا دبع

 هيحاصو يونصلا يجيالا ىدع ني
 يسدقملا يفاجادلا دمحا يديس ىلاصت هلل فدالا

 هللب قراعلا خيشلا
 فئالا دعب ثالث ةئس ىلوالا ىداج
 دمت يديس ينعي هتدذو يوانكلا ىس



 تلق كما ام ينل
 ةيءاللا هتديصق ةءارق ىلع ين 1 اعد يخاص مث تاكوبلا وبا دمع ثنا
 .وا يتلا ىتسحلا هللا ءامسال ةعماجلا

 الوا دجلاو هللا مسي تأدب

 ىلاعت هللا هحر تاكدبلا يلا انخيشل تلق ءاثملاو برغملا نيب لاق هبسحا ةليا لك يف لاق
 ياللا ةديصقلا هلع

 رهو هيلا تدرو تابتاكم

 عدبلا نم رشاملا نرقلا يف
 ناك هنا هخياشم ضعب نع

 الا“
 اهغيلأت يف هلأس ىلاعت هللا ءايلوا تافص يف ةلاس

 ةنس لوالا عيبر عباس نين



 هللا يضر قيدصلا ن ناتنثو ملسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر نء ناتتثاو هللا نم ناتنثا

 ىلات هللا يضد نيرونلا يذ نم ناتنثو هنع ىلاعت هللا يضر قودافلا نم ناتنثو هنع ىلاعت

 دنع ىلاعت هللا ي
 كيلا[ رو كلا دلع نوكي د

 بز دنع ىلاعت لا يضر قارع نبا دحم يديس ىلا هفيلأت بسني امو ىهننا « كلاب ًاذقنمو
 يديس ةعامج دحا ينولجعلايحاقلا نسح نبا ديعس عيبشلا نبا فسوي خيشلا ائيلع ءالما

 1 1 هنع ىلاعت هللا يضر [؟ 53 يسدقمل 0 دعا
 املكو ةبوثلا ىلا كتممن ةقباس ىنتعد تبنذا

 ناودملاو يغبلاو ملظلا نم

 اهاحش محازي الف .تقرشا ةيدوجرلا كنايل راونا يملا يحو اي نمحر اي مل

 بتارم يف اهومث ةطاحال اهاوس ليل دوجو
 ءانقلا دمي كب ءاقبلا عم كيضارم نطاو»

 0 .اصلاو ءادبشلاو نيينلا

 ناطلس روث قرشاو انا الف يقدج كمدق مع

 لوح ينم ىوقا نم يملا علعلا 0 اب الا ةوق وعالا شب
 قوق تناو ةوق ينم مظعا نم يديس يل او هلاما دجوي ينم ىلوا نمو يلوح تناو
 ب يتصع تناو ينم نامالاب قحا نمو

 ثلا هايا اندشناو يلع يديس هدلو ةجرت يف يل ١. نبا هذ ام هنع ىلا

 ةاتسالا انخيش انقل اندشنا لاق يقوليملا يفايادلا ديعس نبا فسوي يلولا هيقفلا حلاصلا
 نبا دحم يديس ىلاعت هللب فراملا انخيش اننقلو اندشنا لاق يناجادلا دمحا يديس ريبكلا



 نبا ركذو
 ا ارو نر

 تايبالا هذه يت

 ةنس رفص يرشع عبا
 ةكم ناطلس هتزانج رضحو: ىلمما بابي دنلا نم نفدو
 ينعي ةنس نيسمخو عبرا نع تام يوانكلا ىسوم
 با دحم يديس يف داقتعا ديزم هل ناك هنا يرغصلا ىدع
 هلسغ يطاعت ىلع سانلا كلابت ةفرشما ةكسب دم
 م ىلا لبقا نا يحجاي ينيداني دحاوب الا رمش ملف هيف
 هلم 1 م لاق تلمفف هيلع بككسلاب ينرمأيو ءانا
 ترضح دق ةزانلا اذاف هبناجي يفتك ًاثصلم مالسلا باي راوجب تفقوف هيلا لصأ ملف
 لجرلا اذه فرعا نا نودب تلمفف اهلمجم يفرما دقو يني لجد قنع

 عيشلا تيأد

 لصالاب شايب(



 نودمحلا

 راجو قارعلا لحم
 رددت

 قشمدلا يسرودلا تدل نك 2 رمج نبا دحم « يللا رم نبا

 ثلا ل زكا نبا ن

 هدلو هيلا 0 مث حلفم نبا نيدلا قرش نب

 0 يقرتو قيليال الخدم ءاضقلا يفَلَخ يمينلا لاق ءاضقلا

 ىلاعت هللا حر



 و
 هنخو ىدحا ةنس لوالا عيبر يف دلو ةنحشلا نب

 ا وهو ريك
 نبا ردبلاو ناهربلا هيخاو يفوعابلا

 ماعلا كلل

 تادل عبرا يف جابتبالا هام جاما ىلع تاقيلعت عمجو ةيهافد عم ةظفاحو ةنطف اذ ناكو
 تايبالا سيمخت هنم رعش هلو ًاباتك عمجو ع.اوجلا عمج

 اضع دق مولا طرقي ًالوذع ا

 اوضئر ناو يدهع
 اوضقت ناو يلابحال .ادثلا يحور

 اضقن ام دمي يذلا ةيفرلا يدهع

 لدب مكجنطع نع يل سيل انباحا

 اولحر دقو يفابحا نع يلئاس اي



 ةمالعلا مامالا
 ناك يملا لاق !ي ةيفنحلا

 يفوت اجاجحم هثجب
 سائلا فقسأتو ةلفاح ةزانج

 يرصملا مساق نبا نيدلا لالج يضاف مساق نبا دمع 4 يكتالا دمت »
 هللا كذب

 ءاضقلا يروغلا ناطلسلا
 يف رطفي ال ًامئاص همايا رثكا ناكو لاق مرقلا ةفئاط يف داقتعالا نسح ناكو ًاهركتم
 مه_كذي ًادحا عمسي ال هنارقا قح يف هناسا كك ل ديملا الا ةنسلا

 ةتدعستو نيرشعو تس ةنس رفص رشع عبار قشمدب

 يسنوثلا يفارفعزلا نيدلا سحئجلاملا خيبشلا ليل نب 1 نبادحع»
 تاحيستلاو تاديمحتلا عاونا داريا يف قنأتي ناكو لل اونا ل :رهاقلاب نطاقلا
 ةعئصلاب فراع هنا ذي ناكو ةبيجعلا صاون نسلالا قرعيو تاولصلاو
 نفدو ةئمعستو نيرشعو عبس قلاب تاه
 و ىلاعت هللا همحر نيرواجملا ةبرتب

 نعد لصالاب



 يملاصلا روهشملا خسانلا نيدلا نمت عييشلا دوعسم نبا دحم « درمسم نبادحمإ»

 تارقلا أرق ابك ةكتلمملاب لب قشمدب ةباتكلا ةخيشم هيلا تبتنا يمفاشلا يقشمدلا

 ةيئاردبلاب ةثحتو ةرشع عبس ةئس لاوش نم [13 نيرشكلا تبسلا موي يفوتو تاياورلاب
 ىلاعت هللا همحر اهحقس "ايبرغ نفد ةيطلاصلا ىلا لخو

 يمورلا يوَسوْبلا حلاص نبا فسوي نبا قطصم نبا دمج « هداز هجاوخ دمحم ف

 ملا باتك بحاص هداز هجاوخم ةمالعلا لضافلا ىلوملا نبا يفوصلا ةمالعلا ىلوما

 داو ءاضقلا يلو ءدلاو
 كا ةمدخت لصتاو فّرصتلا

 نيتنثا ةنس كانع يفوتو ءدالب ىلا مجعلا

 للا يمورلا لضافلا ملاعل نسح جا دم

 اوحالا هب تلقت .اكتي ىلوملا ةمدخم لصناو هرصع ءاملع ىلع
 ناطلسلا هالو نا ىلا اطلسلا ءالو نا ىل

 ةيعرمشلاو ةيلقملا مولملاب ًاقراع ءادأ

 تامدقملا ىلع ةيشاحو يوا

 ف عمج ةغثلا يف باكو فيرصتلا و حيضوتلا يف عبدالا
 نا دعب نفد ايو ملمال ًارادو ًادجمو دم ىبو متي لو ثاغللا بئارغ

 ىلاعت هللا هحر تي دقو ةئئمتو ةرشم ىدتلا ةنس يفوت
 نبا ئيدلا ىم حااصلا ملاعلا 52 # يلراجملا دم »

 ًابحاصم ناك يفنهلا يبتكلا نيدلا ددب خين
 ةداعا ىلوتو هسأي يوقو ىرثاو فئاظوو تابترم هتبحصي لانو هب اقحالم يروثلا ناطلسال
 اطلسلا عم رفاسو ةيكبناجلا ةسردلل



 لا رتذ هام لوطم
 ايندلا نم ًاريقف ناكو هيلع هتآرقو انخيش دلاو لاق« بارعالا نف يق ئتتعي نا هنم دبال
 ريجلا موي يفرت ةعاصمج هب عفتناو ًاريثك نبا نيدلا مث عيبشلا ناكو
 ةربقب نفدو انخيُش دلاو لاق ةثيمستو نيرشعو ثالث ةئس رفص يرشع عباس برغملا لبق

 ةافو تناكو تلق هناوخاو يسدقل بثلاك تاداس اهيفو ناديملا ةلحمب ةزوجلا

 لود لبق انخيش دلاو مالك يف روك ذملا فحاصملا بناك يرف علا
 لات يف ( كلذو ) رشاعلا نرقلا

 قفولا وه

 يناملا يمورلا نيدلا بحي ىلوملا لضافلا لالا بوقعي نبا دمحم 4 هداز هجأب دحم ف

 و مث هداز بيطخ لضافلا ىلوملا ةمدخ ىلا لصو مث هرصع ءانلع ىلع أرق هداز هجاي ديبشلا
 لزع مث اسورب يذاق راص ىت> اهيف لقنتو تايالولا

 اك ذ الضاف اع
 ىو قالغاو

 هللادبع وبا ذاب
 نولوط نبا لاق يماطمطلا نيدلا لام

 ةاضقلا يضاق نع ًاضوع ذق يلو مث عارذلا رجتاو قشمد انيلع مدق

 موي يفرت نا ىلا الودخم ال مث ًارارم هيل 1 رملا نيدلا سم

 املا يفوعابلا نيدلا لاح ةاضقلا



 .اهبيلاو يئوعابلا تاه نع ذخاو جابنملا ظفحو' ملظعلا نآر
 بطقلاو باطخ نيزلاو ئيدلا بابش هدلإ دكا ار وناكل 10

 هتدجو اك يفوت دقنلا

 [851] ةثيعستو

 نبا دمحم © يلدنالا فسوي نبا دم 01

 د مدق يلدنالا نيدلا سمت يطاقلا



 كلذ نع تارم هتلأف لاق كلذ نع تارم هتان هلا
 هضيش ةجرت يف يرصملا يدووادلا نيدلا

 ماكلا ليزن يوانملا نيدلا سم لدملا لضافل

 نع هلأسيو نرعلا يلا يدي
 يديس ىلا ًارئاز هذا هل لاق لب هثمب ايف هل ر انف



 خا هل لقو نوعا يلا
 ارق ع لوألا نوعلا يلا خيبشلا ىلا ديرملا بعذف تمجر اذا هنع ينريخاف هب كفيضي

 1 مث خوبطم ساقلل

 رقق اندنع هتلكا ماعط لوا نع كأس
 0 هتاراشا فئامو نول ل

 ىضف هيلع ىضقف أ
 هبلط يف ثمب بلح بان هب ”"ىنحا انلف مالا

 بنك مث نامالا ك
 .| هل لاقو بلح بئان ىلا ًاباتك يرانا ىذا 0 اياك
 ١ فاخا يديساي لاق بلح بئان ىلا ياتكلا هل بتك امل مث معن لاق ةداعزلا

 ذا سلجملا يف ناكو يناتقيو



 تودمحلا

 وقعلاو هماركاب بلح بنان ىلا بنك مث خيشلا ةماركل مشرد ةثم وحن هيلا عقدو همزكاف
 ءارقنلا "يذ مزاليو ءاملا جسي مساق رمتساو هنع اغعو بلح بان همركاف

 طل 0

 "لع ىلا داعو ملسو
 خيشلا انخيش نرعلا يلا

 نوعلا يلا خيشلا» ةلصتملا ةبحصلا ةقيرط
 دنع ىلاعت كلا [

 هينزوح يف ةقيرطلا مالعا ة
 زغ اي كثرغ توصلا العاب .دانف
 و ةدامسلاب يديرم ًاشنه



 بتيذ داد ىوملا يف راد لكح ان
 اسلنلا هل دوري دوروم لك الو
 يذلا دسالاو ديدنصلا سرافلا انا
 امم امص ناك ًاقوتر تحتف
 افرلا بكرم يف مزعلا فيس تدرجو
 لا نع تلمو يرايغا تقرافو

 : هنع هللا يضر يناليكتلا

 ثع يف ديس انم ناك اذا

 نيقربالاب تبرش امو

 تو رشع ةنس يف ةلمرلاب نوملا يلا يديس ةافو تناك
 دوكذملا ةنسلا نم رقص رشع عباس ةعجللا موي

 داعا كربتلاو ةرايزلل دصقي [*4] :اياليلع لع ةلمرلا ةئيدم

 نيما ةتاكرب

 ينجملا دم 4 يمجعلا دنحم

 ةنايدلا ربظي ناك ا جيلا هوصنا اين يلو الف مهرصنيو نيمولظملا ما يف

 لصالاب



 ةجرتلا 0 هقركت لاو نيملاصلاو الر ناكو قثمد لهال ا

 نفدو هرئّذكو واَحعو هوجرخاف دب
 ناو نامالإب ذئنيح راداودلا رمأ

 دوكذملا. راداودلا ةراشاب ناك هلتق
 هلوالا عيبر ثلاث ءاميرالا ةليل ىلامت هللا هحد

 مالا نم برقلاب نفدو ةئمعستو ةرمشع ىدحا ةنس رخآلا عيبر رسثع نماث
 ىلاعت هللا امهر

 هيبلرملا كمل عرولا دهازلا ملاملا حلا
 دبع خيشلا لاق

 0 يننحلا نيدلا سد

 .قارئتسالا هيلع با
 هقدص ىلع ةلدالا 1

 ةيبطقلا يف ماقا هنا اوركذ هب تعمتجا ىلعسولا كتل ف لاقو هنأث راعو
 ١ قفني ناكو ًاثيشب هلل نا ألا ناك ىقنلا رك ناكو نينس ثالث
 0 2 ,يديس اي ل ةعساولا



 تودسحلا

 شيلا ىبلو ءام ةبرشو ةمقلب عنقا

 بلا دمحم 4 قرحلا دمحم »
 دحا وهو رصي رهزالا عماملا بيطخ

 اذ بيسو ةممج يف دحاو لك هيدي نيب اوبطخي

 * لوا روكذملا ةاضقلا يضاق بطفع ةبطخلا نع ا 9



 نودنحلا

 نا هيلا ناطلسلا لسراف ةيناثلا ةبطخلاو ةئمع
 رع هنا هل

 ىلع لخدف ةملقلا باب هيلع لفقو قبسف ةبطخل] ةئحشلا نبا ير
 يف ةمج عباد يهو ةعجلا ري ناك ادف

 * يف تلصح تانلكتت هيلع تدقتلا

 .ا نا دعب يريمدلا نيدلا ن

 لصف لزتو ظءاوملا ايف قاسو
 دامف ةحتانلا

 ةمالملا مث
 يف يمئاشلا ينيددبلا نيدلا فرش يناقلا مث ةسماخلا يف ةي

 رهزالا بيطخ قرحلا نيدلا بحم ةمالعلا

 ريرطلا نيدلا رفع ىضاقلا مث ةيكتترالا بيطخ يدين
 ولا بحاص ي



 هل تودمحلا

 ريغ نعو يبلخلا ناهوبلا طظفاحلا نع ذغا م اعلا سلينا ةيكلاا يناق يكلاملا يماشلا
 يلا نبا قفوملا هيلع عمسف لاء دنس هلو ارعم ناك هنال اهلها همكاف بلح لخدو

 يراغبلا حيبص هديغو ًاضيا قفوملا هيلع 0 نيدلا ىمش يضاقلا
 ناكو دهاش فلا هيوييس باتك نم ظفحي هنا ركذي ناكو ليقع نبإ / ةيفلالا حرمش يف
 مئارفلا يف تانيمثلا رهاوجلا هتاغل يبي اك يمقاثلا بهذمو كلام بهذم فرعي

 لا ىلع . نيشلا ربلا ناكر بجاملا نبا رس 9

 تناكو يجاب نبال

 يريدلا دمحم #

 )| دمحم « يدسالا دبع »

 قغمدب تام سوءاجلا نباب ريبشلا

 ىلامت هللا همحر ةئعستو

 كا ديحم « قيالا نبادمحم
 ثس ةلس بجر سداس نيجلا موي. يفوت يومالا عماجلاب انذؤم ناك
 ىلاعت هللا هحردب

 دمحم 4 يفاواملا دنحم »
 تحت ةردعلاب رشملا
 - لاوش يرشع عياس

 2 « يصجلا دمحم ف
 ماكتملا دنع ةذفان ةللك هلو نايعالا ءاسؤرلا

 تس ةنس ةدمقلا خلتس ةمجلا موي رصمب هتافو تناك
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 يفنملا مايملا نبا نيدلا لايك ققحملا مامالا خيشلا دمحم ب 99 مايملا نبا دمحم »

 تأرق ةيادهلا "ىراق هع جارسلا ةمالعلا نع و ةنحشلا نبا ديلا دع هنع ذخا

 بابشلا طخب

 نم سيئرلا ةمالعلا ننذملا عرابلا لضافلا مامالا خيشلا دمحم 4 يوصرقلا دمحم ف

 عيبد يف ةرهاقلاب يقرت يروغلا ناطللا بيبطو ةرهاتلاب ءابطالا سيئر ينوصرقلا نيدلا

 هللا همر ةئيعستو ةرششع عبس ةئس لوالا

 و ًايناثع 0

 151 ىلات هللا

 خس يرتلا دمحم ف
 رظني دحا داكن ال ًابيبم ناك ةرهاقلا ليزت

 م: رئاس سارديو يتقي ناكو ةءارقلا لاطا نا ]

 || حبقي ناكو مهريغ نم الو هنارقا نم دحال
 لاؤس ريغ نم اهبيطخحو اهناما هلطج رصمب هتسردم يروغلا ناطللا ىنب املو ًادج اهركتيو

 ماركا مرحلا رسشع سماخ ةعجلا موي ةرهاتلاب

 ٌذوبشملا لامكتلا وه ىبل اذه مامحلا
 نولوط نبا سمشلا هجرت نمو



 5 تودسحملا

 هنع ىذرو ىلاعت هللا همحر ةئيعستو ةرشع ناك ةنس

 الا مماملاب نذؤملا يرضحلا ملاصلا دسلا دمحم 4 يرشخلا دحم »
 وصلا يررهج ناكو هتودقتميو هنوبحي سانلا

 ةيناربنملا باب نم ةيفاغلا
 ىلاعت هللا هحر هيلع سانلا فسأتو ةثيعستو

 ىلاعت هللا همحر سيدارفلا بابي

 ١ نيدلا ىمش خيشلا دحم « يطقسلا نبا دمحم 01

 ةنس ةمجبا موي نابع يرشع يداح اج يفوتو قشمدي



 يف يصحلا لاق يفر ريصلا نيدلا رصان حلاصلا خيشلا دمحم « يفوريصلا دمحم

 ىنبو ىلامت هللا ىلا ٍبلتو هقرافو ةرهاتلاب ناطللا راداؤد مدزا ديمالا يف ناك هخيرات

 قشمدب ىرخا ةيواز كا هلل

 يف هتيار لاق لالب نبا ةجرتلا
0 

 ملسو هيلع هللا لص يتلا 0 هب تلمح [؟ا/] 4 هتدلاو
 هللا ة ءاكبلا ريثك ادباغأ

 ا

 0 هد نف ءارمالا ةرضحم 0 ناكو رصحب رهزالا

 سائلا لب هدحو يشي داكتي ال ناكو ماملاو صاخلا دنع م مالا لوبقلا هل لصحو مذاكيو



 حسو هيلا هدري مث هب خيشلا ب خيشلا ىلع هئادربب ىمر هيلا ل صي م نمو هنوعبتي
 يروثلا ناطلسلا ىلع اموي .الةموا هللا يف هذخأت ال قلاب الاوق ناك ههجو هب
 الا غلبم يسركلا ىلع داهجلا كرت يف
 نيدلا ةرصن لاق ماوعلا نيب صئاقنلاب ينركذت
 فالا ةرشعب هل رماو ناطلسلا نول رفصاف ناطلملا ىلع ظلغاو رجأتسا وا بكارم كل رّمع
 جاتحا ال انا لاقق جوبلا :ء لاقف كلام ىلا جاتحا ال رجات لجد انا لاقو امّدرف رائيد

 ,ه ىلا اجاتح تنك نا نككلو هيف يقدعاسي دحا ىلا
 الكلا امهنيب لاط مث كيلع

 ًارفاك تنك لاق اذابف لاق كيلع
 مث اناطلس مث ًاريما كلمج مث قتملاب

 ملعلا نم ةلأسم يف
 ينتخيو أر طتي ناكو هلضقب نوفا

 مونيب هودجوف مثدحو ارئاك |

 "يرملا هدلو ينريخاو يوارعشلا
 ركنم يف كلاح فيك هل تل

 هنع 'ىلاعت هللا يضر جلاعت هللا



 تودمحلا

 ءاعبزالا ةركب نفد مث هراتقق اهتقو غارف دعب ةروكذملا ةيوازب ةئمعستو نيرشعو ىدحا
 ىلاعت هللا هحر رك ذملا ةيوازلا يللاث.

 سدقلاب يفوت ىمقالا دجسملا ماما نيدلا بح ملاعلا خيشلا دمحم « مامالا دمحم
 ىلاعت هللا همحر ةئدعمتو نيرشثو ىدحا ةتس

 يف أل" يننولأسي مهنا لوقيو اللصا قالطلا يف يتفي ال ناكو تام نا ىلا هب ى 10
 ىدحا ةئس ىلاعت هللا دحر يفوت لطا

 مضناف أديقف بير
 ناثع نيدلا رفخ ظفاحلا ىلا فلتخي ن

 نسح ناكو كلذ ديغو يابسوب ةيفر

 أب لسالاب



 خيش مهبحص نم دحا رصمب

 لش راصو ءرما لوا يف ملعلا
 الئاق عمسف حاكتن دنع يف

 بريشي الو لكاي ال هديغو مطقملا لبجلا يف

 ناكو ًاثاد هبذج يف اهب جيلي ناكنف
 وا هموي نم لزع كانلزع ريمال لاق اذا ناكو هيف

 ةرم هعم ناكها يولرمشلا ىكتو بيرق
 ةلتلا رسك ًارضاح ناك هيقف لاتف
 2 || هب عمتجا مث
 ىتنا ةلقلا نا

 ةعساو ةمحر

 حلاصلا خيشلا يحولطسلا يدمحالا ينال : يحرطسلا دم 9

 ايما ناكح هنا عم لاوحالا بايدا

 امدمي يتلا ةئنلا يف كانه

 ام لصا لاق يلمرلا نيدلا بابش مالسالا خب

 تقو يتيب يف "يلع لخد هئاف لجيورلا دمحم يديس ىوعد نم رصمب ىوتفلاو دي
 ناثع نبا ملس ناطلسلا ركسع لغ ىلع قو نا

 نبا دمع يديس كابشم ىلع



 ملا هسا عطقق رحبلا باب

 دو ةئمعستوا

 مهسأرو باثكتا ذاتسا نيدلا حلاصلا خيشلا دمم

 ةبتكلاو لكلا نايعا دحا

 لمت نمو ًاريرحتو باكو ضر ةدمتملا فحا
 ةباتكو بتكلا يف هبك نم اهلاغ ًاريثك ا

 ىلاعت هللا همحر ةثيعستو نيرشعو ثالث ةتس

 لسالاب اذك »



 نودمحلا

 يييللا نيدلا ىمت ةءالملا مامالا خيشلا دمع « يبيلملا دحم »

 دس لوبتطصاي يفوت ةرهاقلاب زيزملا مكتحلا

 و يشخدلا دمم © يثخدلا دم #»
 يرازتالا ىلوملا نباب روهشملا خيبشلا بحص يفتملا يفوضلا ىلاعت
 ةنيدم نطوت م اهقئالغ نم درجتلاو ايندلا كرت
 هللا همحر ناثع نبا ملس ناطلسلا قشمد حتق الو داقتعا يلرعلا

 | يف اذك نيترم روكذملا



 تودمحلا

 دمت خيشلا دنع تنك كلما لاقف ليمحا ىلوملا ةمدخ ىلا تبهذ مث مساق دم هجاوخ

 ًانفن ةملاطملا يف كل نا لاق ممن تلق ةنلطلا ن نع كمنم له لاق معن تلق لاق يشخدبلا
 لاق مث يواضيبلا ريسفت هرمع رغاوا يف علاطي ناك هللاديبع هجاوخ ىلعالا كدج نا ًاميلغ
 برا هبحاصا نا تذيعق اذا يلا ةبيجع الا يثخدبلا دمحم خيشلا عم يل نا ليما ىلوملا
 هللا محر تلق نيلفاس لفسا يف يسفن هبرا هثبحص كرت تدصق اذاو نييلع العا يف يشن
 دمحم هجاوخ 7-0 لك حصن دقل يثخدبلا دم خيشلاو يفاورشلا ليسا ىلوملا ىلاعت
 روك ذلا

 نم ليممسا النملا هيلع ا نشك ىلع ةصقلا هذه تحصفا دقو بيس لك نع

 يثخدبلا دمع خيشلا اماو ىلامت هللا ءاش نا ةيناثلا ةقبطلا يف هتجرت يلاتسو فرصتلا ةوق

 نيرشعو ثالث ةنس لئازا يف ول نيرش ةنس رغاوا يف قشمدب هتافو تناكف
 ىلاعت هللا امههحر يلرع نبا ن يلجد دنع حفسلاب نفدو ةئنمستو

 ةفيلخ يمفاشلا يبيلملا ني
 هللا قيرط يف مهبحص نم ةمئاق يف دل نيدلا

 6 لس لوبطصاب يفوت نيطحاصلا نم ىلاعت

 مظملا نآرقلا ةلح نم ناك ىممالا يليبرملا حلاصلا دبملا دمع 4 يليبرملا دمحم ظ
 يدّيس ةعاج نم ناكو قشمدب رصنلا باي ةلع يف كتم نبا رمح موحرملا ةبرتب هظفح

 كن ناتو يلاودلا نحت
 لمتسم ةمجلا لي يفوت

 ملا نيدلا سم فيرشلا ديسلا ةمالعلا مامالا خيشلا دمع « يبونملا دمت »
 0 الا موي اس يفوت ىشمدب ةيكلاملا يتنم يكلالا ي

 راوج دينصلا باب يكتاملا ينلا دبع خيشلا هتيش يلجو دنع نفدو ةئمعستو نيرشعو

 ةججرتلا هذه تمدقت » هصن ام مسالا اذه برق
 دقو فالتخالا نم ءيش عم ةطوطخملا نم س١ م ىلع ةجرقتلا هذه تدرو دفق لمثابو ٠ ىت ا« يرق
1 



 ىلاعت هللا امهمحر رآبلا دبع
 اسارخلا دمحم 4 يناسارخلا دم ف

 يف اثيطل نلكتتلا حورطم اللماع اناع ناك
 ا نبا ركحذو يركبلا نيدلا مجنب لصتي ةفرخلا

 نيح ةجرتلا بحاص ىلع اركتنا يدركلاا ليدبج خيشلاو
 هجرت ادف هيلع راكنالل هجو الف الاو هب عاتجالاب سأب ال لوالل ليقق ةبابشلاو لوصوملا
 نع ينأسي هناو اللعو ًانلو ايعطي هنا ناك نا هسفن يف لاق هيلا

 هئفد مري ناكحو ةئيعتو نئرشعو

 يلداملا سنوي ريمالا اهاثلا بلح ةئيدم

 كا دمي »

 هعتو نيرشعو تس ةنس مرح لا يرشع

 ةمالعلا ملاعلا حلاصلا خيشلا دمع « طارخلا نبا دمت ف

 ىلصو ةئمعستو نيرشعو تس ةئس لئاوا يف اهب يفوت طارخلا نباي فورعملا يوحلا يمفاشلا

 دوبشم لمالاب (؛ذ



 ثودمحلا

 نملث ةعجللا موي ةبئاغ يلزابلا خيشلا ىلعو هيلع

 0 ركتب يلا نبا ىلع نبا دحم

 وش يرشع ينث ”اعدالا ع
 يش تتاكتلرا لم لا

 ,اب ةيرذ هل نا حا

 دالي يق ذو دنفا داب
 لكو مهنارح

 :ر ناك لاكتشالا ءذه يف هفرصتو ررصلا ءذه يف هلدتاو

 لاقو ةفرشملا ةكمب ةمجلا

 و لاحلا يف روطتف نامجش

 يلصي دجوف ةمجلا لا دلو لص دجوف ةمجلا

 ينم ذيقق بره لئاجلا يلا نب

 اثم ةرخآلا ىداج

 3 يرث ضرا
 ةدحاو ةعاس يف ناكتف روركتتل

 متم هنا تواوقي الب ل

 ىلاعت هللا هحر

 ءالغ ةا
 ماشلا بن

 0 ا

 ةثمعستو نيرشعو تس ةئس لا

 ءارقنلا ةفئاط خب

 نم انبنب سلي نإ
 ىكتحو اهب يبدي 1 18

 طلس تنب كارم ناطل

 كرت ءابقتلا ضعب هيلع ركتنا



 با لوخدب ريخاو بيطخلا راكنا

 قراوخ هلو ةسك"ارجلل . ناك < يذلا نيكستلا :دشل هيلع سانلا كسشيق اسيلا "”وقلع
 ةذاحشلاب هيديرمو » 71 تاماؤو ليبقلا اذه نم

 لوقي ام ًاريثك ناكو 0 ميعتلاو باوبالا ىلع

 نم لكف نيرشعو عست ةنس رفص نمأث يف هللا

 ىممالا وا مذجالاو صربإلا هن
 إء هلسغ ءام نم عقي ملف تام موي الا هسفن ينمي هنا

 بيتا لاجر نا لاقي ناكف

 1 نم برقلاب رتعاقب درفناو طق

 او ةثممستو ئيرشو نامت ةنس يف مدي عاطقتا 0 قرح قودنصو دن ليتو
 ةرعاتلاب مهضعب بلصو ةءامج هلت

 زيبشلا نيدلا ملصم ىلاعت هللاب فراعلا خيشلا دحع أ هدا هجاوخ دخت
 ثلا ةمدخم لصنا م ململاب لغتشا يلوب مالسالا يفوصلا هداز هجاوخ ىلوملا ىلا
 :- فاوصتلا ةقيرط هدنع لّدحو ةفيلش يجاح ىلاعت هللاب

 امضاوتم الجر ناكو هسفنب لغتشاو سانلا نع هرما

 1 ههجو يف دهاعت دجولاو قارغتسالا داونا تناكو
 ىلاعت هللا هجر ةثممستر نيثالثلا رشع يف كانه تامو

 وقل لصالاب (49 ربط قسالاب ١



 تودمحلا ل

 لا حرشو[ 41] رسحب ةينوخيشلا ةسردمب
 لكاي الو رباكالا ىلا ددرتي ال لومخلل ١ والاو ةداصلاو ملعلاب

 ناك يصملا لاقو اهل طباخ هبعذم

 تقوملا يذوتلا ردب رتمملا دهازلا عرولا حلاصلا لضافلا

 عم ةدابعلا يف خسار مدق اذ ناكو نيدوتسملا ىلاعت
 0 هل تاكو هريغ دحا ليللا يف الدي ال مالا عما

 هبايث ىبلي مث رجفلا ىلا يبكسيو عرضتب لاؤي الف لخد اذا املي ةيلإ ةمقرمو ةمام قلخ
 ًاقراع نيفراملا عمو ًاديقف ءارققلا عمو اهيقف ءابقنلا عم ناكو حبصلا ةالصل جرخيو ةنسحلا
 اهقرقي ناك ايادحلا هيلا نودهيو هنومركبو ةلودلا رباكا هدقتمي ناكو ًايماع ةماعلا عمو
 هل مهنا ملعي ناكو ءايميكتلا فرعي هنا نوار تملا ىلع
 هل لاقو ءايميكت ًابلط ةليرط ةمدخ يدرب يي الا همدخو كلذل الا هنومظعي
 كلئقيف كمم حصتق نا اما نيرما نم كلاح واخي ال ًاتشاكسم
 رطاخلا كلذ نم رفغتساف ناطللا كلتقيف يل كم حصت ال نا اماو ناطلسلا
 خيشلا الا لفي ال نا يصوي الا يلو تومي الف ءايلوالا لّسفي ناكو ىلاعت هللا ىلا باتو
 نق ديب اكبت نيدلا ددب
 يديسو



 0 ا

 نيدلا سم ىبثرلا دخت « يفرصيتلا دحم»

 ناسحالا ريثك اًيْخس نانجلا يكذ نف لك يق ًامبط سانلا فطلا
 0 مهفلكب اناق ءاهطلا نم ةدع هراد يف لزنا ثيحب ءالضفلاو ملعلا

 هداذ يضاقو || نيدلا بابش خيشلاو يفاحبلا رم خيشلاو يسنوتلا ديقش نبا نيدلا 1
 طرفلا م راكحذاو قالا ن 1 ا لالا ةظاداا 10 كا

 قدح ةئس رفص رشع يداح ا د 5 نم هدوع دعب ب ىلات هللا هجر
 هجر ناثع نبا نايلس ناطلسلا دنع لصتا نا دعب حارفالا موكب نفدو ةئممستو نيثالثو
 ةمساو ةمحر ىلاعت هللا هجر ايثدلا هيلع تلبقاو هتلود رباكا دنع ملظعو ىلاعت هللا

 فراملا يلوا دهازلا كلسانلا دبامل
 نامصا دحا يكتناخلا لصالا 0

 يأي ناكح هنا يب ركح رسب ةيلماكلا ما
 خيثلا سرد رضحيف ًاحابص موي لك ةيلم كلا ىلا هيف

 نينلحرم ردق ةدوكذملا ةفاملاو ةياقسلا لجال ليلا لبق هناكمم ىلا عجريو نيدلا لاك
 ىلع يوونلل ةضورلا باتك ظنحي ناكحو تاوئس ثالث :دم كلذ ىلع مادو اباياو اياه
 ةيدنو حيوا رظ



 نودمحلا

 ام ةنس لك ةئيدملاو ةكسم لهال لمحي تاكو ةنس
 نم هثوقلتي اوناكف طويخلاو ربالاو نوباصلاو ركسلاو ش

 هذه نمل لوقي كلذ هيلع ركتتي دنع ىلاعت هلل
 فرشكتم ًايفاح هيلا ىذف كلذ هتلبق

 يديس اي دوتسد لاقو هفرط اًضاغ فق
 اء دري ملف

 جملا مدق نيح يسربلا صارخلا يلع خيشلل با
 هلثقو الا ةلاطا هذه ىلع ريقق ىلا طق بهذ ام هناق هلتق يلر ةرزعو لاق رصم ىلا يرصلا
 451 هلا ريخلا اخ

 جيلا قيزط يف مآل يف ادام
 نكتي لو رانيد ةثسسخ ءاطع

 ١/ اهتيطعا ام لاقو .ابلبقي نا ىلأف ابلت

 ناكو يدا لجر انا لوقيو رالاب ططخملا

 هبحص نمم ناكو ةلاطب هنا لوقيو لم الو

 مريلا هنفدم لع يف ءاكجناكلا ملطس

 رمطعلا نم تتاف دلو اممو ناكملا اذ



 لاقو ىلاعت هللا كلما هللا كتتيدان نع ةقزرلا هذه جارخا يف

 هللا لص ينثلا ىارف ةئيدملا دجسم يف م هيف يح ماع ذخآ ناك الو ملسو ةيلع هللا لع
 يذلاو ىعتنا كانلبق دن تا تييقب ال دمع خيش ايهل لا لاقو مالا يف ملسو هيلع

 نيا دمحم يديس نع قيرطلا ذخا
 ىلع طق تاخد ام هسفن نع لوقي

 يرسفلا سابعا ابا

 ديحرتلا ةءلك نّتلي ناكو هداقتما ىلع نيمحي ةيبرغلا دالبلا لها ناكو يورسلا هخيش
 "ىفطنت الف ديحرتلا ران دالبلا هذه يف انلمشا لاف د دلب يا يف مهئاسنو مهلاج,
 هتعاجو وه ىلاعت هللا ةدابع يف هدانو هليل يذقي ناكو ةءايقلا موي ىلا ىلاعت هللا ءاش نإ
 كلذ عم ناكو نآرقلا حتتفا كذلا نم غ .اذاف ىكذلا حتتفا نآرقلا متش اذا ناك ثيحي
 ةفوفلم نطنلا رئابح ءدمأتم يف ل ًارابتو الليل هقاخل جئاوح يف ىلاعت:هللا هماقا دق
 ًانن مكاو اق ْن نال ا ل ول دام

 اماقم طق دحا 0 ,و لاوقا ال قالا هلك

 حت الف كلذ ناكح نمو ةدئافب تجرخو الا ماع
 دشني مث هديب .ذخأي

 تييح ام ىليلب مها
 0 ىلع الك اهديغو يوبحو مئاببو ل لاوما هل تناكو
 نيرشابللو لاملا اياده نم اثيثن لبقي ال ناكو



 1 يف توي هرج اكسو دالبلا 5 0 اجح اهب تغقنثو فسوي نبا دالب يف تناك
 علق غرفي ىتح نيربش وحن تاقزطلا عطقنتو شلسلاو وجا نم يك سان ةرخسلا كلت
 يودبلا دما يديس ىأرف يلايللا نم ةلبل يف كلذ ببسب مورلا ىلا رفسلا ىلع مزعو ديمشلا

 ةيبرغلا ىلاعت هللا ءايلوا عيجج ناف رفسلا

 ل"ضرعلا ما فقوت 0و كمم هللا ءاش نا دمج خيشلا لاق كلذ ببسب نآثع نبا ن
 .يرانشلا دمج خيشلا ناطلسلا ىأر ةليللا كلتيفف كلذ يف هلأب نم ناطلسال هللالسري ىلاعت

 هملا .اموسرم ليا 0 أوتي وهو [5] هئاويد يف ءادولا هترامح ىلع

 ءارزولالسراو

 هل ناكو يوانشل

 يلمس تاقطلايف لاق 7

 نم خيعلا هل لاتق رصم يف ةجاح ىلح هنع ىلاعت هللا يضر دمحا

 ةئسأ لوالا عيبر يف ىلامت هللا هجر
 ذم ىلامت.للا يضر از رهلظ اي هد

 هذيمالت ثسرهف يف هكذ

 لضفا اهتكاس ,وبنلا ةتيدملاب يفوت .سانلا

 ىلاعت هللا دحر ةثممستو نيتالثو نيتثا ةنس ماللاو ةالصلا

 ا دمع يسمشلاو يرهزالا ميادلا دعو يئيملا
 خيشلا هنع ذخاو يعيلقلا ئدلا ءابب خيشلا هنع

 ةئمعستو نينالثو نيثنثا ةنس يفرت ًاريثك هنع عحمو تآارقلاو

 رسصج ةيفنطلا ٍبيقت يدوعسلا داقرل دب
 ىلاعت هللا هر ةثمعستو نينالثو نيتنثا ةنس ةدمقلا رخاوا يفوت ا 3



 لكحالا ليلق اماوق
 ةدوجبلا دجاسملا

 ىلاعت هللا هحر ىربكتلا ةلحلاب افدنب

 دم 4 29 ةءطاف يلا دمي 9
 طخ تأرق يقثمدلا

 رقب هدلوو وه ناك

 حصالا وه اذهو دادنب يف ًادتو هرعضو
 ملو دم خيشلا ينع بانف يئاخ



 دمج نبا

 نبا يدلا نام ناهرب هيقفلا ةمالثلا ا ملاملا مامالا
 يملاصلا يقثمدلا يشرقلا دما نب 0100

 ظفحو ةئفاثو نيمبراو ثالث ةنس ةدعقلا يذ

 عضو هنا ةئس عئاقو يف نالخلا ةبكافم هخيرات يف ركجحذو

 انخيش دلاو لاقو يطاديقلا نا

 هرصع يف ةيعفاشلا رباكا نم دمتمملا نب

 ىلاعت هللا همحر ةضيرع ايند فّلخو نويساق حقب ةضورلا



4 
 نبا ملسم نبا نوع نبا نايلس نبا دمت نبا ميهاربا 4 يلالهلا
 يقفم يملا قشمدلا يلالهلا نوع نبا نيدلا ناهرب ةمالعلا مامإلا

 ناظفاحلا مهنم ةعاج نع ثيدحلا ّدخاو ةنغاثو نيو سمخ (ةنس يف دلو
 يرقملا دحوالا مامالا خيشلاب ابك هتزايا يف ينإللا هجرتو يميدلاو يواخسلا

 انبولطق نبا مساق نيدلا نيذ ثّدحلا مامالا خيل

 لاوك رشع

 لاشجلا نا نولوط نبا لقنو افشاكسم اكرابم ًالاص ناكو يصحلا لاق هدج نع هدلاو نع
 لفتشا لاقف ةمساتلا ةنما نايما يف ةعئايلا ضايرلا يف هكذ يداهلا دبع نبا فسوي
 ديدش ناكو نولوط نبا لاق داقتعا هيف سانالو ةكراشمو ةنايد هدنعو ءكذعاشو فوصتو
 يانيع رتلو لاقت ةيبرملا ةثئاطلا اصوصخ هل نيفلاخلا رصعلا اذه ىلع راكتنالا
0 

 انخيش يفيخا تلق ىعتنا ىلا يذ ّيرشع سداس تبسلا موي
 خيشلا نا ىلاعت هللا محد يو و نع هتدم يف ىلاعت هللا حسف

 دالوا دالواو دالوا هل ناكو
 مهنمو يبيتلا همأعي نم مب

 هجر مهديدو هتديد اذهو مل

 نفدو يومالاب هيلع

 خيشلا نبا نيدلا ناهرب



 ينيقلبلا حلاص نيدلا ملع ةا
 هيلع عمسو يلحملا نيدلا لالج

 يضاق ةئباب جوزتو هديغ نمو رجح نبا مالسالا خب
 يف هنع باتو ةيرصملا رايدلاب ةي

 ةغالبلا ةياغ يف بطخ ناويد ىلع هل ت
 نم اهريغو ةينسلا بصاخلا يلو لاقو هئايح يف هيف

 ىوتقلا يف هيلع لّرسملا نآلا راصو هتيم
 وذ ةدابملا ونا

 هتساعو

 اصتخالا انه دارملا ناف لصفلا
 تلق  ةرهاقلاب هنطو ىلا داع مث ةليوط .ةبيغ دعب ةنفاثو نيمستو ناث ةنس سدقملا تيد ىلا
 نا ةئفاثو نيمستو عست ةنس عئاقو يف هخير# يف يعاقبلا نيدلا تاهرب خيشلا طخ تأرقو

 يلا رثتلا دصق هاو اطاعاني اجور ز» ةرهاتلاب ناكع فيرش يلا نبا نيدلا ناهرب عيشلا
 نم رخآلا عيبر يف هتمتما هل تقرس نا قفتاف كلذ هل ًايهتي ملف هماو هيبا ةرايزا سدقلا

 يلارب هيلع ترشاف يفراشتساف يعاقبلا لاق اعرما يف لمي ايف هلاح برطضاف ةدركذملا ةنسلا "8

 ىلا بهذ ليقف مايا دعب هنع تلأسف كلذ يف نوكتي اذام ترظتناف يدنع نم بهذو



 راما قرح

 زغب نم ًادحا عدو الو هباحصا نم دحا هرقسب ملعي مل هنال كلذ نم يب اف سدقلا
 يف لاق ىعتنا امم اهريخ نم كلذ دمق هيبا ةزانج رضحيل لماح هلمح دق

 بحاص [461 ينمي رضح مث ليلجلا ىنالا
 مدق نيح نم يلاركلا مالسالا خييش هاخا ناف ىوتقلا يف هب عفتناو لاجلا هدوجوب ةسدقلا

 ١ ركّذو ليلقلا الا يتكتي ناك اف ىوتتلا رما هيلا هجأو سدقلا ىلا ّنيدلا ناه

 يملا هركذ
 سيما موي يف رصحب ةيروفلا

 مثلا يذ
 رايدلاب بابا بجاع ىلا اههرما عفرف
 ارضحاف يروغلا تاطلسلا ىلا امهرما عفر كلذ دعب مث

 قئاف 'ةميرالا ةاضقلاو أو ءا مج الحم امل ناطللا كلذ لبق انزلا 3

 بعاص نيدلا ناهزب مالسال
 رنا يف راكتإلا ئدلا

 ليوطلا لايكتلا أ"* ةمرالا :ا نزل



 :ريهلا قرح

 تيلبقملا نم ناكتف .يوارعشلا لاق ةيبدالاو ةيلعلا هدئاوف
 ال ناكو لامثلا بتاك اهبتكتي ةدلك هنم عمسي داكتي ال ادراج
 رع اذا ناسنالا ناكو ًادبا

 هكلم بلسو أدبا اهدءب حلفا اف ةمقا
 ام هفئاطل نمو ىعتنا نيدلا ناهرب خب

 .« "بن ىلاعت هلوق يف تربظ ةميلظع ةداشبب سلجلا متخا هلصاح

 عقواف هتاذ سدقت ىلا ةفاضالا ءايب مهفرش يا يدابع دمع اي يا 'ىبن ىلامت هلوق لاق
 ال معد كذو مهيبن 5 ذنيب مث
 7| مثرسي ام مهل لصخي نا ىلامت

 خسانلا اسييق يتلا تايآلا يف باتكو يواملا حرشو زابك
 يراخبلا 5



 رق .عابرلا كلتأ بر تاج ناو
 امنكسم سدقلاب تحرب ام حورلاف 1

 امه لاءرلا دس يتلا عاقبلا يه

 هل ةاجتلا ىجرت امه.ءاج
 ال دهاملا كلت ىلع داعلا بود

 ف لاق هل نؤاف هنع هيوديل نيدلا ناهرب
 2 دهجاو سفنلاو ىوذلا قرت

 . رخآلا عيبر يرشع عباد ةءمجلا موي
 امج ىلع يومالا عمال اب بئاغلا
 )و يفنملا يلبارطا طبارطلا نيدلا ناهرب ةمالعلا يركلا نبا نافربلا ةيفحلا ةاضق
 يرصلا ثحملا ملاصلا ةمالملا خيشلاو يعفا اثلا يئالطقلا نيدلا باب ةمالملا

 نولوط نباو. يصحلا كل

 ابد 'لصالاب 0



 0 يفاديملا يشمدلا خسانلا نيدلا
 نضر نك اهتم

 ابياو ١
 لا :يف ةبتار ناكسو ليق ةمشخ نيو

 الف قاوسالا يف يشي ناكو ًافصنو
 ىلاعت هللا هر

 ريسفتلاو تآارقلاو هقئلاو ضئارفلا

 ينلا ىأر هرصب فك الو لاق ديوجتلاو

 دعب اهل تناكنف لاق هينيع ىدحا ىلع ةن
 مث لاق يفريبصلا ميعاربا نيدلا ناهرب ملا

 ىلاعت هللا همحر ةثمعستو نيثالثو ثالث ةنس ةزخآلا ىداج رع عبار .اثالثلا ةليل هتافو تناك



 ةعلقلا رظان يلاهربلا ةمالس
 رخآلا ىدامج لئاوا يف
 هزيق ىلع ماقاف ةرهاقلا نم داع
 ب هركتاق

 طقتلا ةلمهم لصالاب ذك (1)



 ,ىمع هديبو رحبلا يف حول ىلع هنا ماننملا يف
 سردو ءاطلا نع هل لوا ابك ناكو ململا لها نم نوكي هناب كلذ هل لاف هكعرجي

 هتداملا تايلقملا يف ةعاج هسورد ىلع ل نب تبانعلا دجسمب

 مهجر دلاولا 3 ءالجا دحا يمفاشلا قرع
 نيدلا زع

 نع يوري نم رخا هنا يفالمل

 :رخآلا لامعا ىلع اليتم حازت د وبل
 ديئاسملاو ةتسلا بتكحلا يف دنسلا ولطعو ةسائرلا

 ًاريقف يفوتو عامسالا نسحو ساوحلا ةء
 لاق ةرهاقلا

 تبسلا موي لسغ مث ةعجلا ةالص تقو ةيحلاصلاب هلزتمهلا اتيم لحرو ةممستو ةرشع عبس



 ثلا مجرت نا دعب هنع ىلامت هللا يضر يدلاو طخ
 :زاجا هب هل بتكو ناقتا ةءارق الماك يراخبلا

 ًاثيش ىلع أرقو ةيفلالا ضعب أرقو امي هتزجاو هيبنتللو نيترم
 ةريثك اسورد رضحو تاتخ ىمخ وت اهيف متخ ةيلماكتلاب نينس ثالث حيوارتلا ةعاجمو 7

 0 لا ىداج رسشع يقاث نوعاطلاب أ نا ىلا ينمزاو
 انت هللا همحر ناك قراشاب سيدارفلا بابي

 ع

+ 

 متنا

 7 و نيرشعو عب ةثمعتو ئيرشعو عبرا ةنس
 هنع ىلاعت هللا يطد

 هيلع يلصو ةئمعستو رشع



 ةزمهلا فرح

 ىلاعت هللا همحر رهزالا عماملا بيلطخ يقرحلا

 بم ةمج دحا هل يردي ال ىلاعت هللا بيع نم قفنيو مهبالم سليو

 كطعا ناب ةيقوسلا
 امالك طعاو امالك

0 
 هب الا فرع اف بهاوملا

 بزح ةءارق يف
 لاقف نذالا ىلا هئارقف نم ةعاج لواطت

 كناوخنا ىلع ملكت هل لاقو اهيلع سلخ ةداجسلا هل اوشرفا لاقف
 رعش ناويذ .هل ناكو مهلك ةعامجلا هل نعذاف بلا

 نفدو ةئمعستو ةرشع عب

 ىلامت هللا هحر

 نبا يرشيعلا ملالا خيشلا
 النملا ناكر مجملا دالب نم رشيشلا بلح يف ة

 يف اه ريظن ال وحنلا يف ةيثاث ةديصقو قرصلا

 هنع خا نممو فرصتلا يف تافنصمو فسوي



 اب سردم وهو يفرتو اسود
 هنا الا ابيل ابدا هقنب الذتشم قلخلا نع امسجنم ىنتلا ملح عبطلا علس ناك قئاقشلا يف
 كو هجازم يف ماد فضل فينصتلاب لفثشي مل
 ةنساو ةحر لا

 نورثعو لصالاب (0)



 ةزمحلا فرح

 يننملا يرصملا ييدسلا_نيدلا ناهرب يضاقلا ميهاربا « ييدسسلا ميهاربا ف
 ييدمسلا نيدلا سم يناقلا همع ١ فئاظولاو ءاضقلا ةباين يلو
 نيرشعو نيتثثا ةنس ىلوالا ىداج رشع سداس نينثالا موي هتافو تناكو ةيروغلا ةماما يف
 ىلامت هللا همحر رهزالا عماملا يف هيلع يلصو ةثبعتو

 نيدلا ناهرب ةاضقلا يضاق

 امفرصو. فاقوالل طضو ةنايدو ةفعب [44] ءاضقلا رش

 وصخ ردق عافتداو ةرزع يف لي ا ملو يرتلاو ينرعلا

 هماما هئادعا تربي ىتح عّتمو ةديثك تاهجو كالماو

 ظفمب يراخبلا حيحص يف عامس ىلع هل تفقو

 ءاثالثلا موي هتافو تناكو راطعلا

 ناك هنا ببسب ليفلا ةكر

 ثا دقو ًاضيا ملم حيحص يف هيلع عمس هنا لوقي ناك

 ةراطتسالا قي دعا ىو
 هودجرف ةكربلا يف هطوقس اوقف ملسلا ىلع باقيقل

 ةرحض نينمؤملا ليسب هيلع يلصو نايعال

 يف ةبئاغ نيرثتآو فيرش يلا نبا ناهزبلا ىلعو
 ىلاعت هللا همحر ةئمعستو نيرشعو ثا



 قارولا يلع حلاصلا
 ةثمعستو نينالث ةئس بلصو ءايميكلاب مهنا هنكلو احلاص ناك دلاولا مالسالا عيش لاق

 هالعلا مامالا خب
 .| يحلاصلا يقثمدلا قب

 ىلاعت هللا همحر ةثمعستو ةرششع عببس ةنس رفص رشع ينث تبسلا موي يفوت لامت هللا هحر ع 0 تءىلث 01

 ١ هنع ىلاعت هللا يضد يلاحصلا ليخلا ديز

 جلا يماطسبلا يمفاشلا
 يراخسلا هركذو ةيلوالاب لسلسملا ثي. ةدحو ةيقرصلا تاداسلا رون ههجو

 بلجي ىلوالا ىداجج لبت
 نبا رذ يلا ىلع عمو أرق كنلا يف هدلاو مذالو
 كابو هب هقفتو لب لاجرلاو بيرغلاو تامبملا
 درو نيح نيدلا فينع .ديسلا نب ىلع ادكو فيعضلا نباو ميقلا نبا هللادبم يلاو

 ضعب يف دواد نبا نرلا دبع املاو رجح نبا هل زاجا لب نيدخآ يف م,

 يواخسلا سمشلا مالو دواجو
 ىلاعت هللا همحر ةثمعستو نيثالث ةنس بجر يف هتافو تناكو هتافلؤم هنع لمحو

 نبا ليما نبا ركتب وبا 4 يدنسلا ليماسل نبا رك وبا ف
 مقاشلا يفوصلا يدتسلا نيدلا يف



 ةزمهلا قزح

 ناكو نميلا نم نبلا ند .ربقلا ركستبم وهو سورديملاب فورعملا يلذاشلا ىلاعت هللاب

 هآر نيح هرم نم تاتقاف ن ةداع ىلع نيلا يف نم هنا اهل هذاختا لصا

 ترق هذختاف ةداسلل اطيشنتو ربسلل ابالتجاو غامدلل انت ذ هترثك عم اكو تم

 ماشلا ىلا مث زاجحلا دالب ىلا مث نميلا يف تركنا مث كلذ ىلا هعابتا دشراو ايارشو ًاالطو

 بهذ تح اهرما يفو ةوبقلا يف رشاعلا نرقلا لئاوا يق ءادلعلا فلتخاو دالبلا رئاس مث رصمو .

 حيشلا يش دلاو ماثلاب هيلا بهذ نم رخآو ةرضم ابنا مثدنع حجرت ةعامج اهيرحت ىلا

 نبا دمحا نبأ دمحا خيشلا رصمبو ناطلس نبا بطقلا اهب ةيفنحلا نمو يواتيملا نيدلا بابن
 نم دعب عاجالا دقعنا دقو ةحابم امنا ىلا اوبهذ نورثكالاو هيبال ًامبت يطابنلا قحلا دبع

 ىلا هيرحت ىدعتي الو هعرحت يف ةببش الف تامرحملا نم اييلا مدني ام اماو كلذ ىلع هانكذ

 نم هتاذ 'دح يف هناف ةجرتلا بحاص اهركتبم اماو افن يف ةحابم يه ثيح اهيرحت

 ملع يف « فيلا .زجلا ءامس مرقلا ملع يف ًاباتك فلا دقو نيفراملا ةثاو ءايلوالا تاداس

 يفوصلا 9« هيقفلا خيشلا نم ةيلذاشلا ةقرخلا ىبل هنا هيف ركحذو « فيرشلا ميكحالا

 يف يكلاملا يسلبارطلا يفاوريقلا يلرغملا ينارهدلا .دلا لاح ىلامت هللاب فراملا

 رغص يف ةكب يهاوملا دومت 3
 امك يبرغملا نباب ريبشلا حرتتلا

 ثلا نع يلوصالا يردنكتسلا قلما نبا نيدلا رصان
 ثناكو منع ىلاعت هللا يضد يلذاشلا نسحلا يلا خب

 ثاملا كردي مل هلماو روت

 ! ادبع نبا ركتب وبا 4 نولجع يضاق نبا ركب ربا ف
 ماملا خيشلا هللادبع نبا دمحم نبا رص ا كا 5

 بش «مامملا مامالا ةدمعلا ةلحرلاو ةءالا ةودقلا ةماهنلا ررحلا نقتملا ةمالعلا

 /او ىدحا ةنس ناش يف قشمدب دلو يمفاشلا يقشمدلا

 ىلعو ئيدلا م
 لمح نبا يلع نسملا يلا دنسلا ىلع



 ةزمهلا فرح

 يلحلا لالطلاو يوانملا ينبقلبلا حلاص ململاو هتبتاكسم رجح نبا نع ذخاو اهديمتو

 يومالا عماجلاب سردو هنارقاو هيرصاعم لجاو. هنامز هقفا ناكو مولعلا يف اعراب اماما ناكو

 هامس الفاح ًاباتكو افيطل اكسنم فاو ةلفاح اسود ةرهاقلابو ةيرمصلاو ةيناربلا ةيءاثلاو
 مالسالا ةخيشم هيلا تبتنا « هيبنالاو ةجببلاو يراملا

 ملعلا يف دمسلا نم هل لصحو مالسالا دالب نم
 ةرهاتلاب ايكذ مالسالا خيشل لصح ام قشمد يف

 هلجا يف ىلات هللا حف انخيش ينثدحو بيد
 ةمالملا نيبشلا نع هخياشم نع يواثيعلا سنوي نيدلا فرش ةمالعلا

 هرخا ك3 اذا ناك هنا نولجع يضاق نبا نيدلا محن 1 و3 اذا ناك هنا نواحع ا نيدلا محن
 ًاضيا هدلاو نع انخيش ين ثدحو هن. هققا ءاملا ميدا تحت ام تلقل هاخا حد نا ناسنالاب
 نبا .اج نولوقيو نيدلا ادق اذا مثرباع نولفتي اوئاك رحم لها نا ًارارم

 نبا يتمجنلا اثوخا هلاق ام ا لّيذو
 مقالا دنس

 ريغو هل كسانم ضعبو يراخبلا نب
 هيلع تأرق دقو لاق  هتاثلؤم ضعب ف
 ابناج هيلع تممسو هيخال ريكالا حيحصتلا

 تيتفاو لاق هتياو
 جيتباو «ةحلملا راصت



 ةزمهلا قرح

 خيرات نم تذغاو ىهتنا « اليمج يتيت يف يلع يثيو « اريك يل بجعي ناكو « اديثك هب
 لح يف سانلا عجرم ىلاعت هللا هحر ناك هنع ىلاعت هللا يضر هترهس نم المج هديغو نولوط

 مهريغو ماكسحلا ىلع ةماعلا دوءا يف مايقلاو ةيعرشلا ماكحالا نايبو تالطمملاو تالكتشملا

 خيشلا ىلع ماقو عرشلا رهاظ اهركتني رومال نيلحتنما ةف
 نبا بنك ةملاطم نع هرجزو هبذاو ملكتتلا نم هعنمو ارارم فوصنملا يرمملا نيدلا ىمش

 يابتياق ناطاسلا بلق يف يريعلا داقتعا عقو امل مث تايحطشلا نم هنم عقي ناك ام نعو يلرعلا

 خيشلاو وه ) نيدلا يفت خيشلا بلطف نيدلا يقت خيشلا هى كتحو يرسلا لا رئاتو

 توكسلا هبهذم ناك ( تدل م عشا ل تورم لل تب[ يتعما] ثدلا بع

 5 ةعاجو وه ئيدلا يقت
 راكتنالا يف ل ةلأسميف يلازتلا مالسالا ةجح ىلع درلا

 ىلع ركنا نم نيدلا ينت خبشلا ناك [51] مهضعب رفكا ىثح هلاثماو يبرعلا نبا ىلع

 يف ىرغا ةرم ثيدلا يق السلا ةجح ببسإ ًاموصخ ببسلا اذهب هرجهو كلذ يعاقبلا

 هتملا نباو هذيبلق ايتفل ةضرامملا يملسالا نيدلا بح نبا ةعقاو يف هايتف ببسب يروغلا مايا
 بسب مرغو ببسلا اذهب ةرهاقلا ىلا ةعاجو ديسلاو ره بلطو ةرمخ نبا نيدلا لايك ديسلا

 لبملا ىلع أرغا رمالا ىغتناو ببسلا اذهب هبتك رثكا عاب ىثح ةديثك ًالاوما كلذ

 ١ هب ىتفا اب المع تناك امك ديسلا ىوتقب ةمودهملا نيدلا بح نبا ةبرث ةداعاو

 خيشلا داعو هخيرات يف يصحلا ءكذ يك ئيدلا

 5 .اضق رركذملا ءدلو يلو دقو قثمد

 فوخلاو ةقرلا رمم رخآ يف هيلع بلغو ًارخآ نيدلا يقت خيشلا رضاو نيدلا لامك

 انخيش ىلع تلخد لاق هدلاو نع هت دم يف ىلاعت هللا حسف انخيش ؛دح ديصقتلاب فارتءالاو

 نيب هسار العاج ًايتحم هتدجوف رضا نأ دعب نولجع ,

 حسمو مئانلا ظقيتسي اك به ةءاس دمبف يل رمشي ملو ملكتتا ملف تان هنا تناظف هيتبكد
 عكف لاق آلا مسقتاب ام تح موقب ام يمي ال هللا نا الئاق ههجو ىلع هيديب

 ةتكن نم ةمجزلا هذه يلخ هبعا دقو تلق تباف تلد يفا هتمهفا مث ةعاس

 ينصحلا ةبلك ادع ام لمالاب ةرركس ةرابلا هذه ()



 ا هلا قرع

 مالسالا خيش نم هقفا ىدا يلا نا 3 تيار ام لوقا يفا يهو « ةفينم ةدئافو « ةغيرظ

 تيأر ام لوقي وهو هترضح وا هتمبو يدلاو

 هقفا ىار ام وهو مالسلا دبع نبا العلا ناطلس ن 5

 وهو يرربابنلا بطقلا [ نم هققا ] ىار ام وهو ظفاحلا ركاسع نبا نيدلا رفع مامالا نه

 ام وهو يلازثلا مالسالا ةجيح نم هتفا ىاد ام وهو ىجي نبا دمع مامالا نم هقفا ىار ام

 ينيوجلا دمت يلا خيشلا هدلاو نم هقفا ىار نيمرحلا ماما يلاعملا يلا نم هقفا ىاد
 قر ام رهو. يذورلا ديو يلا مامآلا نم دنا ىفر ام ومو لاقعلا نم دنقا ىلراماوهو
 زابلا نم هقفا ىار ا١ وهو يزورملا قاحسا يلا مالسالا خيش نم هقفا
 ميفارب را يلا مامالا دفا ىار يطاغالا مساقلا يلا مامالا نم هقفا ىاد ام وهو

 ىاد ام وهو يمفاشلا سيددا نبا دمحم هللادبع يلا ةمثالا ماما نم هقفا ىاد ام وهو ينرملا

 رهو عفان مامالا نم هققا ىار ام وهو سنأ نبا كلام هثلادبع يلا ةرجحلا راد ماما نم هقفا
 ىلص هللا لوسر نم هققا اد ام وهو امنع ىلاعت هللا يضر رمح نبا هللادبع نم هقفا ىاد ام

 يا نيدلا يقت مالسالا خيش انريغا لاق دلاولا مالسالا ريخاو ملسو هيلع هللا

 هللا لوسر انديس دهع يف اوتفا نيذلا عيمج نأ نتيدلا محن مالسالا خيش هيخا نع نولجع
 ىلامت هللا همحر هلوق يف ملسو هيلع هللا ىلع

 اتا نيدشارلا ءافلخلا عم انين نامز يف يتفي ناك دقل
 ةقيذح فوعو دومسم نبأ تباث نب ديزو رامجو ذامم

 ةمثت وهو ءادردلا وبا كا مريح نااسو ىسو# وبأ مهنمو
 ةرم كلتو ايف هقدصو ىطزلا ركحب وبا آر قفاو

 يداح. نينثالا موي ةوحض يف ةمجرتلا بحاص نولجع يذاق نبا نيدلا يقت مالسالا خيش يفوت

 يطاق دلو هيلع ىلصو قشمد لخاد ةيملودلا كذب ةئ /
 ىلع هتزانج تلو ديصلا بإب ةديقب نفدو يومالا



 لجال هنفد يف رخأتو ًاديدش رحلا تاكو 3 لضافا بلاغ
 يسدقملا لضفلا وبا .خيشلاو يسوسرفكلا نيدلا

 يدادنبلا نيدلا يقت
 - كلاولا مالسالا 0 لا 1 عماجلاب تقرللا يقثمدلا

 أ هده دودح رخاوا يف يفوت هناثأ

 عماجي هيلع يلصو ةنس نيس وحن نع ةثهستو نب
 الا ثراو ديغ.نع هنع ىلاعت هللا

 ١ يقت ةاضقلا يضاق دوم نب
 نع (ىشااحت مث ةاحب ايضاق ةسكارجلا ةلود يف ن

 ىلع ا ثكتمو باح ىلا لحرف ةيناثملا ةلودلا ةيلوت ىلا ةايجم يقبو ةلزملا

 ريبكلا عمالاب ةعاجلا هيف الا هتلالجو هتياو هتسارو هتمشح



 دم. هجوخ هيخا نع هما درا رارملا بحاض
 ا ىلع ركتتي ناكو ىلاعت هلل مايقلاو سفنلا ةدهاجمو بارحلاو .املا

 اطاعتي ناك امأ') يمادلا اطاعتر 22
 ةثمصنتو ةرشع مخ دمب هتافو تناكو ىلاعت هللا | مهمفدف هريزعت اوداراو بلح نه ةعامج

 ةلع بيطخ نيدلا يقن ملاعلا خيشلا ركب وبا  ةكتاع يق بيطخ ركب ربا »
 رشع عبس ةنس لوالا عيبر عباد دحالا موي يفوت يئشانملاب فرع قشمدب ةكتناع ريق

 قشمدب ةئمعستو ةدحوملا ءابلأ

 يقشمدلانيدلا يقت يضاقلا ةمالعلا
 رشاع ءاثالثلا موي يفوت قشمدب مكتملا ءافلل رثآ ناك يمفاشلا عدذ يضاف نباب فورعملا
 ىلاعت هللا هر ةئسستو ع :رشع عست ةنس ناطمد

 بحاص يديدملا دهازلا دباملا حلاصلا خيشلا ركب وبا « يديدحلا ركب وبا »

 دمع خيشلا قفاوو يوالزتملا حلصم نبا دما يديس رطلا ذخا ريغصلا رحبلاب ةياورلا

 نرياصلاو ركسلاو شابتلا لمح نم ل ب ناكو ةنس نيعبرأ ةنس لك جلا يف

 ًاقوس لخد اذا ناكو ًارفسو ارضح ءارقتلل سانلا لاؤس هقيرط نم ناكو ةكنم ءارقفا
 لوقيو ءارقفلل |فرصيف ةديثك مثارد هل لصح دقو الا جرخي الف الاثو ايي سانلا لأس
 ي ملف ءاعد نمو ءارقلا بحي ناكو مهترخآ يف مهعفني ام سانلا نم انذخا

 كلذ عمو حارمتتالاو طسنلا هيلع يلغي ناكو هبيجي ىتح هيلع لديل سارلا فودشكتم
 2 9 ام همم نآكو اسمنادا نم .ي يف ًادحا حماسي ال ةنسلا ىلع صرحلا ديدش

 , هنكمي ىتح ءادخت ايو ءانيد اوالثاق همت ناف هصق اليوط هبرا



 ليزن يرهاظلا نيدلا يقت لضانلا ملاملا خيشلا ركب وبا « يرهاظلا ركب وبا
 ةعساو ةمحر ىلاعت هللا هحر ةثمعستو نيرشعو عبس ةنس ناضمر لبتسم يف اهب يفر قشمك

 فرص .دحا يصحلا نيدلا يقت حلاصملا عيشلا ركب وبا < يصحلا ركبربا »
 يرسشع سداس نينثالا موي يفوت ًاديج ًاظفح نآرقلا ظنحي ناكو اهب نيلذانلاو ةيتاصيمشلا
 هتزادج ىلا سانلا عرهو نولوط نبا لاق ةثيعستو نيثالثو ىدحا ةئس ةرخآلا ىدامج
 ىلاعت هللا بحر ريفصلا يابب نقدو حالصلاب هل دهش الا قشمدب ًادحا را مو هيلع ةالصلاو
 ةعساو ةمحر

 الوثق» يفوت رص رسلا بتاك ناميجلا نبا ءاقبلا وبا * ناعيملا نبا ءاتيلاوبا
 ىلامت هللا همحد ةثمعستو نينثثا ةنس

 هيلع ركنا
 او امارح نولكأي ال ميلف ؛ كك 2 رولا

 0 ايندلا نم ايش مهدنع نورخدي الو أ ًادحا نإ
 ءاوش محل لطر بلكتلا اذهل رتثا هل لوقي ةلخ يف ..اج نم لك

 .ينربخا يوارعشلا لاق عاملا كلت ينتيو بلعلا كلذ بهذيف لمنيف

 هل ىلاعت هللا مهرشس اَنِح اونا افاو ةقيقح ًابالك ارنوكتي مل مهنأ صاروخا ىلع ىلع يديس

 ,و افشباكسم ًالاص ناكث وغلا بطقلاب همجرت نا دعب يصخلا لاقو سانلاجئاوخ نوضقي
 ينال ىلع تد تاما هل

 هررح ام وه لوالاو 198] ةئمعستو ةرشع ين نس تام هنا يوارعشلا لاقو



 1 راق قر

 ًاموي موي ثداوملاو عئاقرلاب نال حصا هلاقت امو رصمب ذثموي ناكو هخيرأت يف يصخلا
 هلل هحر بيرقت هتاقبط يف ىلاعت هللا هد يوارعشلا هخرا ام رثكاو

 ضاق ةمالعلا دوعسلا وبا 4 ةكمم يضاق دوعسلا و
 ةئمعستو نا ةئس تأ

 لصالا يلمبلا يلع وبا دقتمما
 الجر ناكو قثمد د

 ريبكح ناوتثك ءدييو فد 5
 ماكشتي مح اصعلا ىلع رضي تابّثملا نم ةلأسم دحا هلاس اذاف ةديبك اصعو
 ماشلا ريفخ هناو لادبالا ئ مييشلا لاقو لاخلا هيضتقي ام
 كب ًادحا دارا اذاف ف ةريك ةمام هيلع ناكو لاق هحالص يف كشالو لاق

 هبتكتما ارد رّضعو

 لا لاق اذك عرفا ةمبرا وحن
 هدبق ىلع اوتكم هدجو امن ذغا

 بترملا هخيرتت يف نولوط نبا هخرا يبقلا هنال حصا لوالاو

 مت هللا باتكلا ظفاحلا
 ناكو اهب لافطالا بدؤي نا

 اروهشم ريق لصالاب 00



 ب ىكح ًايخرف ناكو ةنيفسلا حالل لصح

 ةقرو هل بتكتف ىمحا) بتكي ام رولا يلا خيشلا نم بلطو همقني

 اممفدو ةقرولا فلو هركتلساف ًاءارذ نوم 0 ميحجلا مث وآتف ءوذخ
 0 را نر نادل تمحو تح ةليللا كلت تضم اف هسأر يف امضوف هل

 اعت هللا همحد ىحرلا ريقي نفدو ةئمعستو نيرشعو تس

 ناكر حا كال دحدا ديزي وبا « ناثع لآ دحم نبا ديزي ربا

 ناغ دارم ناطلسلا نبا ىمظعلا ةينيطتطسقلاجتاف ناخ دم ناطلسلا نبا نا ديزياب «مظمملا

 ناخدرا ناطلسلا نبا ناخ دارم ناطلسلا نبا ناخ ديزيإب ناطلسلا نبا ناخ دم ناطلسلا نبا
 ىلاعت هللا همحر مورلا ناطلس ءاش نايلس نبا لوفطتا نبا يزاغلا ناخ ناثع ناطلسلا نبا

 عيبر نماث يف هيبا ةافو دعب ةنطلسلا تخت ىلع نيسخو تس ةئس هدلوم

 الا كواملا نايعا نم ناكو ةئس نوث

 «ربانملا زودصو « رئاثملا سوؤر همساي

 نمر مظعالا ينقل بترو اياوزلاو اياكنلاو سرادملاو عماوملا ىنب

 ةسردملا يمددم نميدحاو لكتو ينأثع فالا ةرشع ماع لك هنامز يف ءادلا نم ( هتسي)

 لكتو يفاثع فالا ةعبرا دخاو لكل حاتقملا حرمش ( يسردملو) يفاثء فاالا ةعبس ةيقاثلا
 لهاو مهيديرمو ةيفوصلا خياشمل بتر كلذكو ناي ينل

 راصو مهبتارم ردق ىلع جئاوملاو ءارفلا نم ةرسكتلا ايا

 اناسحا مهيلا نسجيو نيفيرسشلا نيمرملا لها بحي ناكو ارمتسم هدمب ًايراج ًانوناق كلذ

 رشع ةعبرا ةنس لك يف نيمرحلا ٠ رقق ىلا زم ناكو مع لك يف رصلا ممل بترو اريثك

 0 ةئيدملا ءارقف ىلع اهنصنو ةكحم ءارقق ىلع اهنصن قرصي



 1 ةزاهلا قرع

 ددلا ءاع ًاخيرت هعاب ةكحم رعاش فيللا نيسحلا 0 0

 رماض ربل ىلع ىرسي اكاد ايف

 اسورب ( تفاو تاكا
 م ىلا

 دمحا الئاقل رماو ا رس نا ديزي يلا ناطاسلالا تلب
 هيلا لصت تناك ًابهذ رائيد ةتم ماع لك يف رصلا يف هل ب رانيد فلاب فيلعلا
 كر تراصو ماع املا

 كاس اق



 ةزمفلا قرع ل

 اولاف مهدلجاو هترخا ىوقا ديزي يلا ناطلسلا دالوا نم ناخ ملس تاطلسلا نا اوارف غئانغلا

 قم ىار لإ اين هيبا لع تنام ثوبا همزهو لئاقن ابداحم هوبا هيلا جرخت مهيلع فطعو هيلا

 ناطلسلاىلا ةلودلا ناكرا هجوت ناطلسلا ىار املف هيلع مهعاتجاو هيلا ركاسلا ليم
 دعاقتلا راتخيو ةنطلسلا نع هل غرفي نا هيلا اوراشاف هرما يف ءءاصغاو

 ناطلسلا بلطو_ مهتباجا نم ادي رب مهباجاف كلذ يف بلع ١

 هتنطلسب هيلا دهعو هترضح ىلا ميلس

 لصوو ةثيعستو ةرشع نام ةنس يف اب يقوتف هلجا دوضخ اهيف ناك واروج برق ىلا لصو

 نميلا ناطلسو فيرشلا تاكرب نبا دم نبا ياتياق ةكم ناطلسو وه هتوم ربخ

 كوالا عيبد يرشع ينلث دحالا موي وهو دحاو موي يف قشمد ىلا دم نبا رماع
 نيمآ ةمساو ةمحر ىلامت هللا مهمحر ةروكذملا ٠

 باب يذاقلا هللادبع نبا دحا نبا دم نبا دما « يع كلا وبا دمحا ©

 عيبد رمشع يلاث يف دلو قشمد ليزن يكلاملا يرصملا يعدا ثلا مراكملا وبا نيدلا
 يفاث سيلا ةليا يفرتو ةليوز باي برق ملظعالا عراشلاب ةعفاثو نينالثو نيتنثا ةنس لوالا

 ىلاعت هللا هحر قشمدب ةثممتو ىدحا ةئس لوالا عيبد يرش

 خيشلا ةّيبع نبا ركتب يلا نبا دحم نبا دمحم نبا دم نبا دمحا 4 هع نبا دمحا ف

 يرثالا يسدقملا ةيبع نباب ريبشلا فيرسشلا سدقلا يضاق نيدلا بابش روكذملا ظعاولا ملاعلا

 يف دلو قشمد ليزن يمفاشلا

 دو لَصَحَر فيرشا
 ل كا نسح اطرانإلا رش لو يرمالا عماجاب ن

 .لاقف كو رودت

 نرملا

 ىلاعت هللا همحر رجح نبا لضفلا يلا ظفاحلا لوق ن

 نرخلا يفو نينالا يف تدازو تلاتق الع ريغ نم

 يلا تبذك ام تلق ىنينا دارق ل كن



 اني ةزمحلا فرح

 تاقن ةينون ةديصق ىلاعت هللا همحر ةيبع نبا رمش نمو ىلوا ناكل تقدص دق لاق ولو تلق

 ىوهلاكر يخت سقو لوذملا لاق
 اناف نريملا هللا لتاق اي

 5 داجاو لاق نا ىلا

 ,او اررجه

 مهتارف ناح نيح يلوحري مل
 نموهدو اوسن نابئاجعلان مو

 ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرا ادا» ابصلخم يف لاقو

 «ناومألا ىفطصملا حدب .الا ىرملا رش نمبملايفيملغع ام

 نون فْخي مل بئاتكتلا ثيل ىرقلافو عارقلايف بداعالا نيذ

 نينحر مداصب ءادع (ىسف) انرال نينح يف ىدبت ددب

 نيكسلاو نحلا يف الو الك دمحم لثم سانلا يف ام ىأبلا يف

 .أتاك برقلا لها عيمجو [86] ةروس لوا دملاك حئاف وه

 يلاعت هللا هجر خيرات ةنس ىلوالا ىداج رسشع ثلاث ةمجلا ةالص بقع ةبئاغ



 ملاعلا مامالا خب

 لوالا

 ىلع دهّنن ارك يلصوملا ٠
 لأ ناكو ليق ةثمعستو ةرشع سخ ة

 ىلاعت هللا همحر هربق يف ثككحم ةليل لوا يق ىلامت

 نبا دمحا نبا دمح نبا دم نبا دحا دا دحا 9

 طخ نبا رككي وبا نيدلا بحي ا اماو مارحلا دجسملاب

 ةاضقلا يضاق نبا نيدلا لايك لضفلا يلا ءابطخلا بيطخ نبا مساتلا ا ندلا فرش ةمالعلا

 «دلا لاك ءابطخلا بيطخو ةاضقلا

 ىله يراخبلا تاسيئالث عمو يفارلا
 دمحم ديخلا يلا نبا نمحرلا دع نيدلا هيجو

 واد نبا دم نبا يل

 هديغو يئالقسملا رجح نب

 نم قملا ىلا اداقنمنا ف مالسالا خيش نع ذخاو

 أطلغ ا ًارهس هل در



 ةرنحلا فرخ

 خيش دنع رضحا يوارملا باهرلا دبع خيشلل لوقي ناكو هيلع هحرش ايد يضاقلا

 ٍذ ان هتدجو امبف يحرش مالسالا
 "و هيلا اهزهجمو

 لاق» اكبلاو عوشخلا ن نم 0 ل اذا 10

 فقوو احص ل ةيندللا بهاوملا فنصق بذج هلزصخ- ملسو هيلع هللا ىلص يلا دنع ماقاو
 هلع دا هنا دلاولا مالسالا و يعتتا ةيوبتلا ةرجحلا ةءدخ ىلع همم ناك اًيصخ

 يف «راونالا باتك ابتمو هتافلؤم رئاسبو امهب هزاجاو ةيندللا بهاوملاو يراخبلا ىلع هحرش.
 نم رصتخيو «عمارجلاو راكذالاو ةيعدالا يف «عماوللا ءامس هنم رصتخمو «راكذالاو ةيعدالا

 .الا زرح لح يف «يفادلا ينإلا

 ىث> ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ردق ةمقر يف ولغلا ىلا ليي ناكو افو دّيس مالكب دابشتسالا

 ىلع ليلد لواو تلق ةكسم ىلع ةنيدملا ليضفت يف هنع ىلاعت هللا يذر كلام بهذم راتخا

 عم هنث يف متالاتمو ةيندللا بهاوملا هباتكتب سانلا ةبانع هفيلأت يف هصالخاو هلاعا لوب

 لع هتافو تناكو ملعا ىلاعتو هناحبس هللاو تابغرلا
 رحملا نماث ةمجلا
 | ميهاربا سأر

 زالاب ل 0 دعب تام مث هلزنم ىلا لم هيلع

 تب هتسردم نم ينيعلا نيدلا ردب ةاضقلا
 هدب ةبئاغ هيلع يلصو هنع يضرو ىلامت هللا همحر هعضارتو هترشاعم

 فيرش يلا نبا ناهربلا

 نبا دحا 14 جالملا نب



 ا

 الا موي يفرتو تارم يومالا ةماما يف [51] بانو

 ىلاعت هللا همر ةئممستو نيرشعو

 نبا دمحا « يدلاخلا دم نبا دحا

 : بابش سابعا وبا حلاصلا

 ب ثلاث يف دلو يقرصلا
 ءاخ ةيرجلاب نفدو ةثمعستو نيرششمو عبرا ةنس بجو سداس دحالا

 ةيمنلاو ةورثلا لها نم ءدلاو ناك ىلاعت هللا هحر نوميم نباييلع يديس يكرم يكل
 نبا دما ساسلا يلا يديس ىلا هجرتو هدالبو هلام نع جرخ لب كلذ ىلا تفتلي ملف

 قيرطلا هنع داو همدخم ةفرع يديس دلاو يناودهقلا يل او ةمجمملاب لاخلا فولخم

 يدنملا تملا ابا خيشلا نا هبقانم نمو ءايلوالا رباكا نم فولخم نبا دا يديس ناكو

 نع ىلاعت هللا دالب ضعب يف هل فشك نيد. يل

 ىلا هرما لآ مث هللا يلو يلاثلا هللا لوسر دج ثا الا

 نيفراملا رابك نم راصو هل حتف ىتح هتمدخ يسا

 يف ملكت اذا ناك كلذ عمو فسوي ةدوس الا نآرقل
 كلام مامالل ةنودملا صوصن رضحن



 تب ملف هفارطا نه فرط دنع ةعيرالا دافنالا نم لكم اقف
 يديس مدلاو لقنو يحل رسل هرلقنو هولح تح مهيلع فخ ةيناغ مهتدع تاك" ادف ممم

 يسابتلا باحصا

 لاق مث مالكلايف

 ب هنع ىلاعت هللا يضر يسابتلا ةافو تناكو
 هركذ اك ةئمعستو نيثالث

 3 نبا يلع 0 عيباي ةثلا

 نئيدلا باش
 هيباك ا 1

 ةقيشم يلطوبسا ل 0 ل

 ملا ريثع سداس ةمجلا

 ىلات هلل ابعزأ

 نبا ميهاربا نبا دام نبا ميهاربا نبا دحا 6 كينم نبا ميهاربا نبا دحا ف
 واوط نبا دمحي مل نيدلا باهش ديمالا كج



 رشع عباس دحالا موي قشمد هب اولخدو ةفع يف قثمد ىلا لحو

 كجنم نبا رداقلا دبع ريمالا هدمب مهفاقوا ىلوتو اصحلا ناديب مهتبرتب نفدو ةئمسستو

 ىلاعت هللا هحر

 يفرصلا حلاصلا خيشلا يا نبا ميهاربا نب 1 اربا نبا دعا

 .يديس ثوغلا بطقلا ىلاعت هللاب فرا ربا نيدلا ناهرب فراملا خيبشلا نبا

 نباو هدلاو ىلع ملعلا يف لفتشاو ايرتت بس ةنس يف دلو يمفاثلا قشمدلا يع /ا دعا

 'نويع نم ًابناج دلاولامالسالا خيش ىلع أرقو هيبا نع قيرطلا ذغاو نيدلا يضر ميشلا هتمم

 ةقيرط ىلع ناكو هيبا دعب هدج ةيواز ةخيشم ىلوتو هسورد ضعب رضحو يديشقتل ةلثسالا

 انو نيتنثا [817/] ةنس لوالا مير سداس ءامبرالا مري ةحيدص يف يفرتو ةنسح

 لاق هيلع ةالصلا يف تمدقتو هتوبت تلو هلسغ ىلع تفقوو دلاولا بغلا لاق ةئممستو

 هنع ىلاعت هللا يضر نالسرأ خييشلا يديس ةربق هدلاو ىلع نفدو يميعنلا

 ددب قيرعلا ليصالا درحم نبا ركب يلا نبا د « يرحل ركب يلا نبا دحا

 نيئيرشلا نيمرملا فاقوا رظان يمفاثلا يبلحلا مث يوحلا نيدلا يت ةاضقلا يضاق نبا نيدلا

 هلا ريغ ةيعرفو ةيلصا دئاوفل دّج راضحتساو بيجع ءاكذو ةسائرو ةمشح هل ناك يلب

 هدنع هل داصو ةنطلسلا روما يف لغادو ابكالماو بلح فاقوا شتفم يضاق ارق ىلا مذنا
 نالثو ثالث ةنس بلح عماج يف يضاق ١ كل .انلا عرهو ةذفانلا ديلا

 هرثقكو هواتف هتعاجو هلا مهنم هصلختساف هقرح ةماعلا اوداراو د 5

 ييشلا ليلغ نبا دمج نبا دم نبا دا نبا دحا «

 نع ذخا ليل نباب فرع يثنحلا يللا لصالا يرضاملا ساسلا وبا
 هظعو ناكو امماجم ظعبو بلجب ينذي ناكو



 نبا ريهز نبا هللادع
 راب دلو يمفاشلا نيدلا سم ؛ ةمابغلا ديفملاو « ةمالعلا مامالا
 فشلا نبابو يوالملا نباب ًاميدق فرعي ناكو ةنئاثو نيسخو عيدا ةئس لوالا

 مث باطخ نيزلاو يليلتلاو قارع نباو ناببن نبا نع ذخاو قشمد لخد هخيرات يف يصحلا

 ىلع نآرقلا أرقو رعاشلا متاهلا نباو ةنحشلا ربا بحملاو يوانملا نع ذخاف ةرهاقلا ىلا لحد

 يقرتو .نسح ملظن هلو مولمل
 هللا هحر دينصلا باب ةربقي نفدو ةئمعستو نيرشعو ثأ

 ىتسا نبا دحا 4 يبحلا ردنكسا نبا دعا ظ
 لا بابش ةمالملا خرشلا ردنكتسا

 يزتلا دما باب 3 غيشلا همال يدلاوأ يخا دج وه ردبكتسا
 ةثيملا ملع يف دي هل ناكو دلارلا مالسالا خ يدلاوو يدج مهنم ةعاج نع ذا
 ماثلا بئان يئاببس ابفقاو نم يرقتب ةيئابيسلا سردم ناكو كلذ ديغو ةمكتحلاو قطنملاو

 | نيدلا باهش يذاقلا دعسا نبا اجينم نبا
 نبا نيدلا حالص يضاقلا نبا



 ركتنا دقو فللا
 ىلرالا ىدامج ريع سداخ 0

 ىلاعت هب فراعلا خيشلا يدفصلا سرتب نبا دما يا

 أباك دنع ةلكلا عرب

 ناكو ةدهاجو ةضاير اذ هن ادب يف ناكو تابيمملاب ملكتتي مث ليقثلا للا بحاصك ثبلي

 نم لكاي ال هانج اذاف هينتجيو لحنلا ىلا ينجي لاخلا هيلع ربلظي نا لبق ناكو ديثك لمت هل
 نيرش و عبرا يف ىلا هجر يوادكتلا ىسو خبل عم قعلي الو هلع نيرسشعو ءبرا ةدس يف ىلاعت هللا انكلا ىسزم خشلا هب عمم قعلي الب

 هدنع سلق سولملاب هرماف هدي لّثقو ةمج موي يف هيلع لمدف ارئاز هدصقو دفصب ةثممستو

 هدصقي عئاجو ماكحلا ىلا هي عفشتمو رئاز نيب ام هيلع دوت قلخلاو ةعجلا الص" برق ىلا

 ءاشملا ةالص ءاضقثا ىلا هدنع لجو اهدمب دام مث ةمجلا ةالصا بعذ مث كلذ هيغو مالا

 رش 9 كت متيار هن ١ ىرصنا الق لاق اك

 تلق مث برش الو لكا هرا ملو هل مزالم مويلا انا بج

  عقو يذلا مالكا اذه تيارا لاق اذ اعالاو هل تلتف

 ل اليل جرخت حورلاف نيهاملا حلاصمل ارابن حولا عم
 ذو يلزتم ىلا تفرصتاو هتم تذالا تبلطو هتبهو

 ا سائلا فرصناو هدنع نو هب اماما حبصلا ىلص نا دعب ةصقلا هذه نم

 ال ًانهإب تيقبفلاق دبزاو دعراو دمقو ماقو كرحت خيشلاب انا اذاو لاق ابنا عافترا ىلا

 جلمالاب 02 نيس هو ص« جديف 0



 هل هعطوف ًازيخو الاعو نبل هل ارتاه خيشلا لاقق مهلاغشا

 5 خرثملا لجرلا اذه ام خيب لا

 يعم تناك و ىلاعت هللا همحد ىسوم خيشلا لاق هنع توفعو هب ىللاعت هللا ينرفطظاف لاح ينبلسبلا

 ءادغلا لجال ةيبلد يداو دنع اندمتف لاق لكالاو برشا ًامهرد نيس ون يوامت ةساط
 او اهنع يقيقر تكلأسو حدف دنص ىلإ! تصد الف

 خييشلل له رطاخ يل رطخت يدحو هدنع آسلا كو لاق ةب لد يداوب مكتادغ تقو اهن
 دفصب تام دقو لاق كلذ ىلع دزا ملو تكسف نيكستلا وق ةوق ال م لاق يكن 2

 ماج ةيئاخ هيلع لص هنا نإ
 ىلاعت هللا هحر ,

 ىلع هشرط لبق عمو ةئغاتو ظفاملا ىلع هشرط لبق عمجو ةشناث
 كل نذاو
 ناضمد

 ,ح نبا دمحا 4 يللا يسدقملا نسح نبا دا »
 بدم ديفلا ملاصلا ةمالعلا مامالا خييشلا يداملا دبع نبا ديحلا دبع نبا يداهلا دبه نبا
 هرخا لاقت يلبخلا يقشمدلا يحلاصلا لصالا يسدقملا يداه دبع نبا سابا وبا ئيدلا
 نه ثيدحلا عمو ةثفاثو نيسخو تس ةنس دلو يداها دبع نبا فسوي نئيدلا لاج خيشلا

 بما نبا باحصا نم ةعاسجو ةيناتسرحلا ةءطافو فيرسشلا نبا لغم نبا ماظنلاك ةعامج
 99 يداملا دبع تنب ةشئاع باحصاو يسبلفتلا نبا باحصا

 رطسلا يثثث ردقب لصالاب شاي كانه 3



 ةزمهلا قرع

 نيدلا بابهُش خيشلا دم نبا نيح نبا دمحا « ينيلملا

00 

 لالج نبا كيب رضخ ىلوملا

 .ءا يناثلا سرادملا ناغ دم ناطلسلا
 ًايتقم راص ىتح بصانملا
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 1 ةزمحلا قرع

 ىلاعت هللاب فراملا خيشلا نمو يسيريشلا نمحرلا دبع خيشلا باحصا دحا يفاملا نيدلا نينا

 ةودقلا مامالا خيشلا نمو يفانسسلا لا ئدلا نكد خيشلا باحصا دحا يزتلا نيدلا فرش

 ةقرخلا سبلو مهريغ نمو يرصملا نيدم يديس تا نبا ينيدملا دمحا نبا دم هللادبع يلا
 قرخلل سابل قمم يطايسالا دمحا سابلا يف نم ةدسالاو يرو رملاو يدا
 .ةيلماكتلا ماما نبا نيدلا لايك خي :رخلا ىببلو يررجلا نبا نم ثالثلا
 خيشلا نع ًاضيا ةيدمحالا ةقرخلا سبلو حصانلا نبا نع ابهالك يميبتلا نددلا نيذ عيشلاو

 ةيئاغ هيلع يلسصو ةنمعستو ةرشع تس ةنس ةرقب يفرتو يلوبتملا هاربا يديس ريبكلا

 ريهاشم نم وهو ىلاعت هل
 مالسالا خيش انربغاو

 ةمالعا) يساسلا محرلا دع ديسلا ةمالعلا ميركتلا رقملا يف

 ىلاعت هللا ةحر منو خ ةنس مرح نماث ةعمجلا

 ئيدلا بابش لضافلا خيشلا ةقدص نبا دمحا 4 يشمدلا ةقدص نبا دمحا 0

 ىداج رغاوا يف رهو يفوت قشمدي لودملا دحا يمذاشلا قشمدلا
 ىلاعت هللا همحر ةتمعستو ةرسشع عست ةئس ةرخالا

 باسبش كرايملا حلاصلا عييشلا هللادبع نبا دمحا 4 5 هللادبع نبا دمحا
 نيرمشع ةنس ةجحلا رشع سماخ .اثالث .دلا ينوعرقلا نيدلا
 0 ةمحر ىلاعت هللا هر ةثيعستو

 لسالاب اذك ()



 براو عبرا ةنس دلو يما

 هلوخد لوا ناكو يدقصلا دماح نبا دحم نيدلا سم م

 آلا ىداج يرسشع ةمجلا الص دمب اي ظعوو ةنفاثو ني

 ملكت كاذ ذا ًارشاع ناكو ةّيبع نبا نيدلا باش عا 0 يي

 هرما لوا اذه ناكف كلذ يف ءامطلا م

 س قيرسشتلا مايا رخآ يف هتافو تناكو يومالا عماجلاب لئاعولا دي
 هنع ىلامت هللا يضر ةيواعم انديس يلرغ

 رمم نبا نمحرلا دبع نبا دمحا «

 نآرقلا ظنح لضافلا نيدلا باهش باثلا يحلاصلا مث يدبانلا لصالا يكتيرشلا
 - يش

 هاكذ يفآلا يكتيرشلا نيدلا باش ةمالعلا دمج نبا ىلع هلح يف عرش مث عنتملا مث ملظملا
 ةئس نابعش عسلت ءامبرالا موي يفرتو تا ىلا ليمو ةمشجو نوكتس هل ناك ًاضيا
 تاهو بستحاو هدلاو ربصو هيط ساسنلا فساتو حفسلاب نفدو ةكممستو نيثالثو ىدحا
 ىلاعت هللا همر ةنس نيرمسلا نود رهو

 سرا دع نبا دعا © يرخ
 .دكا يمفاعلا قايببتلا

 نء ابلقن تادلجم عبرا يف هلم
 لكاي ةمعطالا رفا نم هظامسو رفاو مك

 مرنال ًاثلثو ةباتكتلاو
 ييلادلا هدنع تيبيو هيلا قاب باطخ يدلا نيز مالسالا خب



 دنع رثعب وهو سدقملا ةباطخ يايتياق ناطلسلا هيلا هجوو ًايثك رصم ىلا ددرتو ماشلاب
 اهيلطب مهتيانع ةدش ىأرو ةسداقملا تءاجن املف !رلبقف هنم بلط ريغ ن

 نيجاملاو ةيحللا ثك ناكو هتنازرو هلقع لاك نم كلذ ناكو اب

 ةنس لوالا عيبر يرشع كل
 ىلاعت هللا همحر ينصحلا نيدلا يقت خيب

 ةمالعلا مامالا خيشلا زيزملا دبع نبا دمحا
 يرصملا يطابنسلا نيدلا زع 1503 ثّدحملا ةمالملا خيشلا نبا دوعسلا وبا نيدلا باهش نافل
 لع يدخل مص ع ةرهقإ لولا دعا كد ا و عبس ةنس دلو يعفاشلا
 را وحن اوناكو ةرهافقتاب نيرصقلا نيب رهالغل ةسرادملاب نيممتيملا خياشملا

 اذا نم يددعقتقلا نيدلا

 رصان ةمالملاو وحنلا يف
 بحاص نع ذا نميو هذغا

 لضافلا باشلا رداقلا دبع نبا دمحا 4 يللا يواربنلا رداقلا دبع نبا دمحا 2
 عير يرششع سيلا موي قوت يلبنا يرصملا يوادبنلا نيدلا بحي يضاقلا نبا نيدلا باش
 ىلاعت هللا همحو ةئيمستو نيرششمو مخ ةئس لوالا

 يلع نبا كلملا دبع نب 6 ينابيشلا يلصوملا كلملا دبع نبا دمحا
 خيشلا نبا سابا يلا نيدلا بابش كما املا دهازلا عرولا ميلاصلا خيشلا هللادابع
 دحا يفوصلا يمئاشلا يقشمدلا مث يسدقلا فابيشلا يلصوملا كلملا دبع حلاصلا

 اهل ةسايلب اب معلما 6 خيشلا هدلاو دي نم اهل هسابلب رداقلا دبع
 ركب يلا يديس ىلاعت هللب قداعلا

 يفئاجاو هب تمفتناو يومالا عماجلاب اديثك هت
 تلا رشع يذاح نينثالا موي هتافو تناكو ىهننا ءايشا'هنع



 ةزنحلا قرح ليل

 ىلاعت هللا همحر ريغصلا بالا ةبرتب يجانلا مهاربا خيشلا رق داوج نفدو

 يقثمدلا دداقلا دبع نبا باهولا دبع نبا دمحا 4 ينلا باهولا دبع نبا دمحا ف

 مالسالا خين 0 ,ا نيدلا جات يضاقلا نبا نيدلا بابش لضافلاباشلا نما

 ١! ناطلس نب 0 ىلع قثمدب أرق ينيلا 3

 ١" عماجلاب هرصع ءاملع ىلو

 رح نبا نيدلا لايك ديملا هيلع اصلا مدقتو ةئس ةرسا ل

 ةعساو ةمحر ىلامت هللا

 يفريسلا نسح يردبلا بلح يتفم هلأسو امه ثلا حرشو طسوتلا هيل /

 ام فالخأ ىلا ريش عاجرإب لاكتشالا هل عفرف لوطملا يف هيلع 2” [ تلكسشا ] ةرابع نع

 || هيلع ينثي راصو يواطيبلا ريفت هنع ذتا مث هلضف دقتعاف يفويسلا هنلخ

 يرجانخلا نيدلا سمشخيشلا لاق هاني فيك ايش ظنحي نا تبجع لوقي ناك هنا هنع ريخي

 ىلع مز الف مايا هعيدرت موي يفويسلا نبا ردبلا عم تنك دقو هخينرات يف يببنحلا نبا هلقن ايف

 برعلا دوتسد فيك هل لاتق مكتمادق وا مكفا يثنا ددبلا هل لاق هتمدخ يف يلا

 لاما ا لاق

 ىلاعت هللا هحر

 بابشت حاصلا لالا نبا يلع نبا دمحا 3 يوارعشلا يلع نبا اب

 هدلاو ىلع ملعلا يف لمتشا يوازعشلا باهولا دبع
 :تلبلا حلاص ماَملاو رب

 < تلكمشا » نوك نا مالكلا قايم يعدشسي ةملكلا مستي لمالاب شاي 1



 شا هو لب يفرم

 ”رخي نا داكتف ليوطلا نيدلا لاك ةاضقلا يضاق هفاخ ىلص ثيحب هتوالت عامس دنع
 اائيال تنا هل لاقو عوشخلا طرف نء ضرالا
 اودلا لمعي ناكو كلفلا. ملعو ضئارفلا ملع
 ةلطخلا أثنا امبرو ءاثنالا

 رم هيلع أرقا تنك دقو باهولا دبع
 تدك“ نا هلل لاق محملا ءاوش يف

 دع فنصو لاق حوبذملا ريطلاك

 ال ما انيلا سانلا اهبسني نا انيلع الف لل اهانمل أ دق لاقو دهغتي ملف اهلك هتافلؤم تبهنف
 بناج ىلا ةرعش ( يلا ١ ةيحانب هتدلب يف نفدو ةتيعستو عبس ةنس ىلات هللا همحر يفوت

 ىلامت هللا موحد مهتيوازب هدلاو دبق

 || يلع نبا دمحا
 لا رشاع دحالا موي يف يفوت ةرهافقلاب ءارثلا

 99 [51] ىلاعت هللا همحر ة

 لع نبا دمحا « [ ينوعابلا دمحا ] ف

 يبلحلا لصوملاب ةيرق نوعاب
 اش ًايدا نا

 * هل دشناو رمشلا مهنم عم نيذلا ءارعشلا مجعم يف هاكاذو ةثمع نيرشعو نين

 دق ظاحل يذل ءادفلا يحود

 يلوعابلا دمحا مه خويش ةثالث مجارث هسفن خسانلا طخب .ةحفملا هذه شماه يف تنك (1)
 نقلا يف ةئبثم «ج » يف يماني يرقجلا دحاو يدادنبلا دحاو



 ةرحلا فرخ

 اورث هلظ يف يحلا ءابظ ددوو اووتسا دق ناحلا دنلا هب داوو

 اوون ام نيبحلا دمع نعو اولوو 2 اووص ىوملا يف يتجم نم هب اوفاوو

 ةثمعستو نيرشعو عيرا ةنس يلج هداد يف قيرحلاب يفوت

 ميهاربا نبا ديملا دبع نبا ءاببلا نبا يلع نبا دمحا « [ يدادغبلا ديحا] 9

 يقشمدلا يدادغبلا نيدلا ءالع ةمالملا يضاقلا .
 هيبا نع ملعلا ذخاو ةثفاث

 يواتفلاب دصقو هبهذم ةسائر هيلا تهتناو ضئارفلاو هقتلا يف
 ضّرفو هيلع نسي مل ناقثا هجو ىلع ةدابشلا ىطاعتو لاعلى انف هب ىلالا عفتئاو

 ا عيب 0 نيدباعلا نيز ةاضقلا يضاق ةيناثعلا ةلو

 همظن نم ًاريثك هنع ذغا ضيا ةخي اوللو ةخبل دلاولا ىلع هلو ديلا مالسالا

 هدلاو نم رضحت تقلا ىل لع ةباتكتلاب هيلا راشا يذلا وهو هفيلاتو
 .اص ةباتكلا يف هل هنذاتساف هغويش ةايح يف ةباتكلا نم الوا همني ناكو يزغلا نيدلا

 :وتسا امك ةئمعستو نيرمشعو نات ةنس ىحضالا ديع ةليل بتكو اهيف هل نذاف ةجرتلا
 يدادغبلا نيدلا بابش خيشلا ةافو تناك مث دلاولا ةمجرت يف دحاولا ةنلب باتك يف ةصقلا

 باب ةبزقب نفدو ةثمعستو نيرشعو عست ةنس بجد يرشع يداح ةمجلا موي راها ةركتب

 دمحا 24 [ يرطحلا دمحا ] #

 .دلا يفاقولا يفرصلا يمفاشلا يرذعملا

 راسا ىلع دو ىلاعت ا همر ٠٠"
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 :اضقلا يضاق دوم
 ةنس لاوش فصن يف دلو يمفا

 يلاو ينوعابلا نيدلا ناهرب خيشلا نع ذخاو ةئماثو نيسمخو نين
 نيدلا مج خيشلاو يوارغلا باطخ ئيدلا نيذ خيشلاو
 | يلاو يدمسلا دمحم نبا دمح
 ءلا نسجحو مركتلاو ةسائرلاو ملعلا ني ًامماج

 ءاس ناك هنا لاقو قالطالا ىلع ايندلا ءاسؤر مات
 نيبو هنيب هل عمج مث قشمدب ةيمئاثلا
 يف بناتي نا هل حيباو ةئمعستو

 قلع نيبلا حتقلاب كلملا كل
 يذلا ل ماكلا رهاظلا زيزملاتناو
 عجاع ظحالاك فيسلاو هتكتلق



 ةزحلا قرح

 اغورالو ملسو فوخ الو نمإب
 6 ءاج ديلا مي ككتف

: 

 ايضار كلا كلام نم هتالقت
 ًاظفاح نمييلا هللا كل ناكو
 مهرلق مهيلع تبال ةنف و
 ىضق دقف هنم رودقملا دناع نمو
 متاد هللا نم نيكمتب ىرشف

 نمتيوح دقامعامسالايف عاش دقلا

 هيف ملح ملسلا ين
 نيدلا ةموح يماح كنال
 نكسب تاينلرلا مغ كلذب
 ترفقا كادغال اراد اولد ناو
 اهعامس نم انقاش ام انقاس دقو
 اننويع هتدهاش دق يذلا ناكو
 ةملطب فيرشلا تخلايف ىلجتف

 ةيور كنم كلملا يما ردي
 يف ءارمالا عم ىروشلا يف سلمتو

 ًارهاس ليللاب راكذ'

 دنؤي درعل - ديع هنكحلو
 ا“ ماع لكح رورس هومي

 دهجير ىعي كافاو هنكلو

 دمحتو يثت هللا كارا دق امي
 دمسيو ”رومالا لك يف كتم
 مهنم لطت ل هلا نكتو

 كلملا لهنم نم هل ناكو

 + ناك نمو يغبلا ىلع رصتو
 لايكلا كم اب تانص

 اهربج ران برحلا يفو
 دررم ءامدلاب ّدَخ فيلو

 ددبملا دارملا ءاهاض راس اذا

 دفنيو فجي ارجم اوددو ناو
 دهشنو ناسلب اهاز احم
 اوددعو ةاورلا لاق ام فامضاب

 اودرعت ىتح داررالا اومزال دقو
 دري لازتلاك لكو قروو



 هرضع كيرحت عاقيالا يف ”مناسَو

 ارق انشح نامل هئمو

 اندارم انلث دخلا قرا هلق

 ةداع ءارحا قلحلا ريخ دلومو

 ن«ثيدحىوطييررغلاف رشالابف
 5 هيلا ىمي ال مقاف

 درفم رهدلا يف وهف الضفو الك الك نساحلا عاونا زاح

 دغراو ىئصا شيملاو يضتري اء امّتع ديملا لجنلا هل مادق

 دمصيو قري ع هنامز لوط ءانيع هب ترقو

 دلع نيدساللا فنا مغر ىلع هكتمو رصنو رع يف لاز الو

 دمع مانالا امهاقلي تدعاصت مالس عم ةالص فلاو

 ةديصقب اهنع هأفاكو رضح نم ىلع هسفنب اهأرقو اهب جيتبا يروغلا ناطلسلا اهيلع فقو ادلف

 [5971] ؛ يهو هيلا اهرّهجو همظن نم

 ”دمحأ روفرق نبا يضاتلا ان داجا

 رهاب سبشلاو هللا نيدل با

 ماثلا ةاضق يضاقو
 هنم ال يدعو

 رملاو ماركالا اندنع هل

 هتايب عيدب انلمآت امو
 ادغ هب تيب لك ًادصق اندجو



 ةحيصق يهو رحلاك اهتفالب
 انكم نيكمتب ابي انرّشبو

 هقاس كلملا كلام انيلا نال

 الزافت دوه ديلا نا ظحالو
 لا نريبا و
 ةساجلا يف انع مجرتو

 ةليل ناك دق يذلا فصوو

 قرتسا دق اهيفف
 افاصوا دّدعو
 ةلعم. نا انككلم يف انكرس دقو

 ىرح دقو مولملا يف ريك ماما
 ةهازنو ةنع دوجو ءاغس

 ركلا لك ل
 مكحلا يف هي اذهف
 ام كاردتسا هب اذهو

 العا لصالاب

 ةزلا فرح
 ردلا اهظافلاو

 رصنب ناو
 رهو نانا

 رورسب
 الهج ىثب دق نمو
 لثم يف ام غلباب

 دجسعو ني هيف هتراع
 دلع ليجلا ركذلا هب مظنب

 درري مئادملا يف ظفل نسحاب

 دجري تاليكلا عمج نم هيف
 8 هناصوأ 4 .نساغ
 ددْؤَسَو ,تافرلا . لها . .لم رغعو
 درؤم اردكت وا بطخ لج ناو

 ن ناك ام حالضا هب اذهو
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 دمحاو ماقع ىلعا اندنع

 هسا وك ص
 دكتي اما

 لها لصالاب



 عماجلاب ةبئاغ هيلع

 . ىلاثت ثلا حر

 !] نيدلا يلو نبا دما 8

 ينيسحلا نيدلا يلو ىلوملا نبا اًشاب داب

 دششاو هنقنل ادعم يزانلا ناخ دمحم ناطاسلا هلمج مث ركس راص ىتح بصاخملا يف
 دالبلا ضب ىلع ًاهما لجو امبنيب ىرج مالا ةراذإلا نم

 ةمحلا يلاع ردقلا ميفر ناكو



 رضخ ىلوملل ًاعشوم كلذب ضراعي نا دارا اشاب دحا نأ ©" ثلا اص
 بارجب بقلملا ةمالعلا نيدلا لالج ىلوملا م للا 3

 لال تارا عسولا نع ىاضن نا

 اب تبتك تاكن باقلا يف

 تاوافلا يف هتذل ىب

 يف عربطلا روكذملا باكلا يف 9 2 لصالاب شا
 ثيحف انع هنع عضاولا ضعب يف ًاقلنغ حل دو دقو اغاب دح] ةجرت ممه ع

 « تالظلا يال". ٍقايح ام هدروم |”رصخ يكمي »
 محا هشراع يذلا

 امجاربلف خاب



 ملا اذه نا كذي نمم تبجع تاق

 ا ةنس يف اسوزي 3

 يدبارطلا فسوي نبأ دسم ظبارطلا ف 57

 يزن .يكلاملا يسلبارطلاب
 ولا دبع نبا نب ١ نيدلا ىحم ءاضقلا

 هللاب فراعلا يكعاا
 دا يديس هباحصا ن



 ةزاحلا قرح 1

 نيسمخوعستة نس دلو يمفاشثلا يقش دلا يفوعابلا نيدلا لاح يناقلا نبا ثيدلا بابش يضاتلا
 ناعربلاو حلم نبا ناهريلاو يثوعابل

 اهربلاو يسدقملا يراصنالا
 نبا لاق تيواود ةدع عمجو باطخ

 : هنامز ةاضق يف هقنل
 مطب اوجتحا اننامز ها
 ب ًاورقتم ململا ىحطاف

 ايلد نع نيناثلا غلب دقو ةثمعستو نيرشعو عبرا ة: :

 ىلامت هللا هر هدلاو ىلع ةيرملاب نفدو ةعساو

 عيسانلا حلاصلا ةءالعلا ملاملا خيشلا دمحا 4 مكتش نبا دمحا »
 ث يضاق نبا نيدلا ردب خيشتلا ىلع

 روما يف انكاس ةديمح ةقي

 مولع يف مشريغو ةيحاصلا لها املا رثا ههجو ىلع ندبلا
 ىلامث هللا همحر ةثيمستو اء نماث ءاعبرالا موي يفوت ةيبرعلا

 يريغلا ساملا وبا يديس ىلاعت هللاب فر لا دمحا « يريشلا دمحا 9:

 نمم وهو فراعملاو موطلا يف ًاًسار ًادوطو ًايسار الج هنع ىلامت يضد ناك يرهاقلا

 دجاسملا ءاني بجي هنع ىلاعت هللا يضر تاكو ىلامت هللا ءايلوا نم دملا مالسالا خيش هحص
 اناعم ناك ةلح لاب هعماجو رصمب هب قورعملا هعماج ابن اما هنا ليق ىتح عماوجلا

 ةللاو رصمب هعماج دبع نا ىثح ةيرفكلا دالبلاو“'”ايبيكتلا نم اهو ديعلالقن يف
 راجنلا نبا نيدلا نيب رسصحم هعماج ماما هنع ركذو ناطلس ابلقن نع زجعي

 ناكو نومان سانلاو ةدحاو ةليل يف املك روكذملا هعماج بارح ىلع يتلا دمملا فص ماقا هنا

 ةماق“ املك لوالا فدلا دمع او رابتلا ةركتب اهوسيقي نا ىلع اوتآب دق ةلمفلا

 لمالاب اذك 0



 ةرمحلا قرح

 د ا مل ؛د ةزعو هيلع لدي نم ضعب هل لاقف

 ةريثك هنع ىلاعت هللا 0 دحاو دومج اهنم فلختي ل

 و ةلذل ىلع ان يو الف ةئ رصانلا دمت يابتياق
 ىمخ ةلس رصم يف رفص رشع عبار [14] يفوت صحت ال

 ةعساو ةمحر ىلاعت هللا هجر

 موي قشمدب انومطم قوت يقام ن دمحا 4 يقام نبا دمحأ ف
 ةنيمستو ةاثلا م والا عيبر لبثسم ءانيدالا

 ليشنلا نيدلا بابش يضاقلا ةمالعلا لضافلا

 هتوم دعب ثا هل ربظي مل

 مكحلا ةفياخ يبفاشلا ي

 ىلامت هللا همحر نإ

 ةفياخ يلبنحلا يررصنملا
 ١ ىداجج يرمشع ع

 ثيدلا بابش ةمالملا ملاما 9 4 يلدا يركسملا نبا دمحا رف
 دلا يحلاصلا يركتسملا

 كيلو ةسيظع ةباتك ايتفلا ىلع

 ف ع ًانطقنم ناكو فلسلا
 ةيطاصلاب نفدو قشمدب ةئمعستو ةرشع يتنئا ةنس ةجحلا يف همامت لبق تامو حيقنتلاو



٠ 

 ١ ةعجلا موي اهب يفوتو قشمدي
 تب نفدو ةمجلا ةالص دعب يومالاب هيلع يلصو ةئعست ثالث ةنس لوالا عيبر

 ىلاعت هللا همحر ةنفاح هتزانج تناكو ديغصلا أب

 كاك نبإب يرشلا يقشمدلا نيدلا يابش لدما

 ريما نودوس ديمالا تيب يف ضرف ةعلقلا ن

 هلامت هللا هحر ةكمعستو ةرثع ثالث ةن

 ابيطخ ناكو ةيفاغلا ءالخف نم
 ىلاعت هللا هحد

 يدونلا ناطلسلا ناويدي مقوم 5 اغلا نبا دحا

 .رقاغلا نباي فرع ةرهاقلاب
 ةمسآو ةخر ىلامت هللا همحر

 .« ةقرسلا ) هيلع لزتف رازملاب ناتسب ىلا ييهو وه علطو ينحلا

 كلذ ناكو هببسب هتجوز ىلع مس يئابيس ماشلا



 3 يلو يلدحلا يرصلا
 لا 2 ءدعب ةلباخحلا ءاذق

 « ريرضلا دمحا رف
 هيتلو رصم لغد د ميلا تاداس دحا

 اونأف دركحذملا دمحا خيشلا لاق

 امناك [16] مهدايكا تقرتحاو تقتفنا

 له ىوملا ءالوه رظنا هل لاق

 ءدالواو ره كلب



 وهو يويلملا طسابلا دبع
 دع هر

 و دالبلا هذه نع مهتاليتسا نب
 نيرش ةنسآيف هتافو تناكو ىعتنا لاق اك نينسب هترم

 ةياغ همظعي يملالا خيشلا ناكو ىراخبب هلايعو هلها

 هوضوب رجنلا انب ىلع يراخبل
 || ةلغب دخآ تنكح لاق ةدملا كلت يف همون نع دمحا ديلا لثسو نينس تس ءاشعلا

 لجلا دمداو مري لك ةحيدص يف هداحو

 ىلا دنتساو للا يف امت
 ءاطعاو لكوتلاو

 قوطي نا رذنو ةئس نم ًابير وطن نأ 5

 ةليل لك ناك

 هذه انتعبط نم !مو سو ةيّنعملا ةخسنلا نم ه+ ص راستخاب هتجرت عباس ثددو ()



 ةزمحملا قرح

 هتمدخ اوراتخاو بصاخملا ازكرت ىتح هتمدخ يف سانلا بترو هماقم يف ةفيلخ راص هخب

 ذ هسلحم يف يرمي الو رطاوخلا ىلع فارشا هل ناكو راقولاو ةبيملا هيلع هسلم ناكو
 ةلزعلاو ةدوصلا كرثو ةعدبلا نع بنجتلاو ةنسلاب لمملاو ةيزعلاب ذخالا هنقيرط ناكو ايندلا

 ةنس يف يفرتو ينخلا ركذلا ىلع ةظفاحلاو راهنلا موصو ليللا ءايحاو تمصلاو عوملاو

 5 يف عضو الو ليق هب ك راري هربقو هدجسم دنع نفدو ةئمعتو نيرشعو

 ىلاعت هللا همحر ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ىلصو ةلبقلا ىلا هسفنب وه

 خيشلا نع قيرطلا ذحلا دباملا حلاصلا ١ ديحا # يواوزلا دمحا

 ىلع ةالص فلا ”نيمبرا فلا نيرش ةليالاو مويلا يف هدرو ناكو يراصتلبلا نا
 | لخد ماسو هيلع هللا ىلص يبنل

 يف قيرطلا يف تاف هدلب ىلا ىل هذخاو ءايلوالا هضرامف رصم نع ناثع نبا د

 ةفيلخ يكلالا يشن 1
 ةينيطنطسقلاب يفوتو مورلا ىلا مل

 يقرصلا يوحنلا هيتفلا دهملا قت مامالا خيشلا دمحا 45 يماسملا دمحا ف

 امضاوتم ارباص اهللاصمب اماق هماب اراب امناق احلا اشلا يرهاقلا يماسحلا نيدلا باهش

 ةغئاوح ي

 ,ةمما يف هيلا نومجري كلذ

 انالثلا موب

 نوعبدا لصالاب



 ةجيرسلا باب ةلحمب نكسسو قشمد نطق مث مورلا ىلا مث قرشلاىلا هيبسي لحرو ىقيبسوملا ملع
 ًارزلم هفاتكا ىلع عضيو ايلع [17]أر
 يبرعلا نبا يويحلا دقتميو رعشلا مظني ناكو

 لها فرعي ريخا دقق كلذك سبل

 ىلاعت هللا امهمحر هدلو دنع نفدو ةيلاع نس نع ةتممستو نيرشعو

 فورعملا نيدلا باهش يرقملا هيقفلا حلاصلا لضافلا ميشلا دنحا 4 ةتبات نبا دمحإ ف
 اذيا هذخاو امبص نبا مساق سمشلا ةمالعلا ىلع هقنلا يف رضح يفنملا يرسصا

 اًللقتم ًادهزتم ناكو يفاصحخلا سمشلا ن ارقلاو يدبارطلا نيدلا لا
 ءاميرالا

 ىلامت هللا همحر يطويسلا نيدلا لالج خييشلا

 يفونملا نيدلا بابش يضاقلا دقتمملا ثّدحلا لضافل

 0 ايلملا فونم ةدلب ءاضق يلو ر

 يثك“ اهنم تاغ دئارقو دثا

 يرصملا يطاننسلا نيدلا بابش حلاصلا لضافلا حيشلا دمحا

 ناكو ةقبطلا هذه نع أتم هناف يطابنسلا

 نم رخآ وهو يفالملا لاق طسابلا



 ةزمحلا قرح

 مث وعو ينالملا لاق ةيمورجلا حراش يعارلاب فورعملا

 .انصم هيف هلو ريتعاو ليجستلاو قيروتلا ةعانض يف م
 ىلاعت هللا همحر ةئمّمستو نيرشعو نا ةس

 وبا دقتملا خيشلا دمحا 4 ةيقاط وبا دمحا 9
 ربلي ناكو ِ

 هئاسل ىلدت دق ةيرادقدتبلا هترججي نم دجو لغا الو هل لابع الأ
 لاطرا ةعبراب هندب ظفحو اياور سمخم لسغ ثيحب ًامومسم ايش لكحا هناك هئدب قر

 يرش نماخ. ثيملا موي كلذ ناكو زوما :قروو نأ
 رانيد فلا نم برقي ١ هدنغ دجوو ةئيمد

 لأ باحصا دحا يرصملا لواببلا دمحا 4 لواهيلا دمحا

 ادت ال لوقي ناكو قراوخو تاما هلو همظمي نانع نبا دمحم يديس
 ىانلا اوعدو ًادهاش راثلا يف ةفارقلا باب

 ملف اوطقاف يئوامحت نا متردق نا لاقف ةحيطب عماج

 دهازلا ملاللا خيشلا ىلع هتيبوبش يف كلسو عل 11 ل

 لا نع هقفلا ذغاو ينال ملسم حرش
 اللقتم ًامئاق ناكو ذاغلاو ديج ملظن



 :زمهلا فرح

 رظان اجخلاب روبشلا يمجعلا يلاطلا دمحا 6# يومالا عماملا رظان احلا دمحا ف
 هتغاو هينقومو هينذؤ# نم صقنو هتقرترم رثكا كماوج عطقف ةتس وخ يرءالا عماخلا
 مهتدعو رسنلا ةبق تن 2 ةئيرشلا ةعبزلا نوأرقي ءاًرق هيف بترو اروما لطباو هيسد 52

 يرشعسماخ دحالا موي تاو عماجلا لوح ين ولا سدادملا راظنا ىلع هدي عشوو ًارفن نر

 ةثمعستو نيثالث ةنس نام

 رسلا ةباتك باث ناميملا ينضاقل ©« ناعيملا نبا دما ف
 ناطلسلا ثعبو هسفنل رص ةنطلسلاىعدا ام اشاب دمحا ةنتف يف هيلع ضبق اهنايما دحاو رص

 ةئطلسلا بلط ىلع اب دمحا ءارغاب مهتاو هلثقف ةنيخم ركاسع يف اب مهاربا هيلا نا

 نمي خييشلاو ةمجرتلا بحاص ناميملا نبا نيدلا 530000 رصم نايعا َن

 م ناميجلا نبا جوخا مث امهيلع ضبقف يطايمدلا ئيدلا
 نيثالث ةنس بجر يرسشع عسات سيخلا موي يف مث ىلصف نيتكد ىلصيل هيلذي نا دالجلا

 ماو 10 اوما طءايمدلا ى تلاطو ةثم

 صاوخ نم ناك .ةيغاطلا اشإب دمحا 4 ةيغاطلا اًعاب دحا
 ىمتسا الو ناثع نبا ديزي يلا ناطلسلا نبا
 ,ىذملا اشاب دمحا اهل يدصتلا ىلا مدقت ىمظعلا
 ًارايث هل اهاطعاو رصم ةباينب هيلع ممئاف هعد يف ركتتلا نايلس ناطللا لماف اب هاربا

 دحالا ةحيدص يف اباخدق رصم ىلا رفاسف ىمل
 مهاربا ديمالاو يوارجلا مئاج

 ن. ةعامج لتقو لارمالا يق اهرباكا رداصو ريجتلاو نايطلا رهظاو اهيلع ىلوتساو يتابقرملا

 ةدمعو اراثآسمو امجرم همم راكتجلا هماقا يذلا يوارجلا مناج هيلع ضبق نمم ناكو (مارما
 هناوعا نم ناك هناف 7 ءالاو ةكحامملا يف

 علق ثيم اديدش لاذع مج يمألا يرشابم رضحا مث امايا مهلقتعاو هصاوخو
 لاقو هخيوو كلذ ىلع سراف مييلع سيل 000 ممطاو مومو نم

 سراف ديءالا قنع تبرضف .ةقنع برضب سماق كلاعفا لّيصافتب نايلس ناطلسلا نريخال هل

 ةلاوما لصالاب ()



 10 ةزهملا قرح

 ملكتتق هبحو رانيد فلا نيتسو ةئم هنم بلطو يوارخلا مئاج ريمالا ىلع قبض مث لاحلا يف
 ملف هدنع هيف اومنشو كيب دواد ديمالاو يمورلا كيب دم ريمالاو ىسر د

 رصي ةئطلسلا ىلا لواطت مث ةليوط صصق يف ىسوم ارق لثتب سما م هيلع اوقتخس متع

 0 ساو هسفنل ةتطلسلا ىعداف كلذب هل حمس دق ن ءايلس ناطلسلا نا لاقو

 :دلا ةكسس برضت ناو رباثملا

 اولاقو هل ر مدعىلع ةيرجكتيلا مو اهرصاحو ل ةملق لها (هيلع) ىصعو ةماعلاو
 نوقاب نحن الاو !ملنو !بكرتن هنم ىما انيلع درو ناف هتملتل نولظفاملا ناطلسلا كيلامم نحن

 | نا دمب ادبا هعدن ال انكرد ىلع
 رشع عسلت نينثالا موي نم داصطلا

 ّة ةثداحلا هذه يف لإ ردا نان تح ايجار 5

 ويب بهتناو فلا ون ماوعلا نمو ةثمتس وحن ةسكارجلا نمو ةئمسخو

 لا رضحاو مهنم بهتنا ام ضعب ةداعاب رما مث مهيرح اوحابتساو ةيرجكتنيلا

 يف ةفيلخلا نباو روكذملا يفاثلا عيبر سداس
 مث كولملا رام سبلو املامعاو رصمب

 الذب هيلع "نم ىلامت هللا همر نايلس ناطلسلا

 كالا ةرداصم يف كلذ دمب دخا مث هعيلص
 ضقلا يضاق كلذكو دائيد فلا
 نبا اجاوخلاو يدوعسلا داقولا

 [يفايصلا نبا اجاوخلاو
 اج مهنم رضحاو دحاو سلجم يف
 رع ال اذه نيدلا ردب يضاقلا لاقق مهضعب تام ثيح ٍباذعلا

 نيدلا فرش يضاقلا برب رما هنا ليقو



 :رىلا قرح

 دق يزرغلا ناطلسلا ناك يذلا رقب نبا مئادلا دبع ناما يف اشاب دمحا دنع ىمس نا .ىتسلا
 راثيد فلا نيثالثب اهب مزتلاف ةيقرشلا دالبلا هنّمضو هقلطاف م ضعي يف اسفل هسي>

 وقنا للغ هنم لصح نا لاقف هنم مراد رركذملا يفامترملا هنمن

 تنا يلابقرملل شاب دمحا لاقق طايمد جا زاتاو ناصعلا ربظا متادلا دع نا

 هيلع طّأس ًالاظ ناعا نم هيلع قدصو هقندِب رمأف ينقنشا لاخ هنم لصح نا كلاعذ يف تلق

 هتلاتساو يليودالا هداز يضاق ءارغاب كلذ ناكو امايا لاوحالا هذه ىلع اشبب دمحا رصا مث

 لاوما هل هئحاباو ةيءامالا بهذمو هاش ليعامسا داقتعاىلا ةنسلا لها داقتعا نع اشاب دحال

 نحت روك ذملا يناثلا عيبر رسشع عباس نينثالا موي ةرحض ناك ادلف يلالعلا هلقن ايف ةنسلا لها

 .امح ىلا لوزقلا اب دمحا دنع

 ٠ يك ضراع 00
 غلبق مالا برد 1341 اوسرحي نا

 دلا رظان مثت ريمالاو يمورلا كيب

 يماجلاب ثافتسا املا وهو ربخلا هثلب املك افن نين

 ىلا زاحمناو ةفارقلا باب بناج نم دادو اسرف بكرو رشضغا اناطقت سبلا مث دقوتسملا

 مهئاقفن مهيلع تفرصو
 نمو ماشلا لعاو 0 كلذل بهاتف ماع ديفنلا ناب يدون مث مهجبم

 ماش ليعامجال ةيعاد هناب اشاب دمحا رما فشكتناو ةملقلا ىلا اوملطو ةاضقلا اوبلطو ماوعلاو



 ةزاهملا فرح

 هنا شيفتساو يفوصلا رام نم هدنع ابأت اودجوو هليوستو هداز يضاق مزافس يف يفوصلا
 ةضفارلا داقتعا ىلع اماما رشع يثثالا دقت ىلع مزعو مهفاوما بلسو ةّلسلا لها لثق لحتسا
 يف ©" ةعبرالا ةاضقلا بكر مث هرفك مهدنع تبث ثيحب كلذ ديغو رباثملا ىلع كلذ داظاو
 .اب دا نا ةبصقلا طسو مهءاما يداني يدانملاو حمد ىلع جاتلاو ملفع لف

 و هلايع نعو هسفن نع ناسئا لك لتاقي ناو هيف داهملاب مكتيلمف يفوصلا راعش هداملغ

 وحن يف مدت ديمالاو يوازملا مناج ريمالا هجوت مث هنع لدبلل مهارد ىلععا هفنب جرخي مل
 نالتغا لبق ايف لصح مث قئالخ اهيف لتق تاشواحم مهنيب لصحو تابرع ناثو سفن“'”يفلا
 ءبو مارح نيب نيثقرف اوقرتفاف اشاب دمحا ىلع اوعمتجا نيدلا نابرعلا نيب

 نايلس ناطاسلا مهثعب مورلا نم يرجكتني فلا ةيردنكتسالا ىلا لصو مث ةئملا وحن مهنيب
 ٠١ اوعمتجاو ناطلسلا ركسع ىلع اومالتف ةئداحلا هذه مهرصو فداصف جاربالا ضعب ظن
 ,لايعا نم ةيقرسشلا برع خيش رقب نبا دمحا ريمالا عمتجاف هعم نمو اشاب دما لاتق ىلع

 ما يدلو اب دما ريمالا هربا هل لاقق مئادلا دبع ىلا اوثمبو نيميلملا ةئالثلا هدالواب رصم
 لدعتو انخرتو كلفت مح ناطلسلا ةرطس رش انيفكتو ىلاعت هلل ىلا عجرت نا
 دقو تقياضت دو.الا ناف انرآ نع انكله الاو هيلع ضيقنو هترصنو اشاب دحا ةبحص نع

 ٠ تافناو اشاي دمحا نع مئادلا دبع لحتاف رصم ىلا نايلس ناطلسلا ركسع عالط لصو

 ىلا يدمي نا دصق هنع قلخلا لالقناو هلاح ضض ملع اهف ةكارجلا بلاغو نابرعلا هنع

 نئيدلا ماسح رهمالا نابرع هتمهد ربلا ىلا لصو الف هصاوخ نم رافنا ةتسو .وه لزتف ةتفز
 هيلع اوصقتساو هرمإ اوعبتت هردقف اهلف يلوخ ةءابع ىبلب ركتتو مهنم ىراوتف دادنب نب
 بكدو ةقجاص يف ىار قلعو مهقانعا تمطقف هعم نم ىلعو هيلع ضيق ىتح

 ؟١ سانلا نع جرفو لأو رسم تنيز نا دعب اهيلع يدونو تربهتشاو نايعالا

 و نيئالث ةنس يقاثلأ عيبر رهش نه نيرش تملا موي كلذو ديثك باك

 ىداج ثلاث يف ىلاعت هللا همحر نايل ناطلسلا ىلا تزهج مث ةليوز باب ىلع هساد تفلع مث

 اًماي قلطصم اهدرو نا ىلا رضم ءارمالا طبشو ىلوالا

 ىلوملا لضافلا ملاعلا نيدلاءاسح نباسيردا 46 2”يسيلدبلا نيدلاءاسغ نبا سيردا #

 رشماحلا يف يبلدلالسالاب (» تنيفلالسالاب ) عيال لسالاب «)



 دل قرع نا

 امو مجعلا ءاَرما ناويدل اقوم ناك واخاف لع ينال يذلا م يتبع يندب

 ممل نّيعو ”ماكألا ةياغ ديزي وبا ناطلسلا همكاف مورلا ىلا لحترا ليودرا نبا ةنن

 ناثع لآ خيراوت 'ىثي نا هرماو ةيضار ةشيع هتياح فتك يف شاعو ةهناسمو ةرهاشم

 ةيسرافلاو ةيبرعلاب دئاصق هلو نيرخانملا نم

 رهذدلا رداون نم ناك ةلجلابو
 ىلاعت هللا هحر

 يننيلا هللادبع نبا سيدا
 دق ناكو هتزاجا هتلمشو رضح نم دلاولا [5)] مالسالا خيش باحصا نه ناك قش.

 ةاسثملا ميدقتب عست ةن ةّنملا هتاجامف لاغتشالاو ريغ ىلعو هيلع جامنملا ةءارق ىلع مرغع

 ىلاعت هللا هر ةئمعستو نيرشعو

 لبتسم يف دلو
 ظفحو راجنلا نبا سمشلا ىلع :ارقلا يف أرقو ةثفاثو نيثالثو ثالث ةئس لوالا عيبر

 عبرا ةئس هدلو دلو« ناف ى
 تناكو قي داكيال بيرغ ما رهو اههالإ



 لل

 نبا ردبلا ىلع

 ةعلقلا ةباينو ةيناثءلاو ةيكارجلا نيتثودلا ةرما يلوو دربملا نبا لاجلاو ناببنا

 لّدَخ مكألا يف رما أدبم يف ناكحو ناثع نبا ىلع يلازفلا جور مايا يف

 نه لقتنا هرم رخآ يفو ةريثك تامهجو ةضيرع ايند

 ضعبو نيهاصلا يف داقتعاو مهل ةبحيو ململا ةبلطا ددوت هدنع ناكو قشمد لغاد ةيم
 يف هنم عجرو عاقبلا يف فنتق زوددلا لاش ىلا

 وهو قثمد ىلا لمحو ابن

 ثع لبقو هلقع
 نايعالا ىتح داقتعا هيف سانللو ةن اكب ملكتيو ةوالتلا ريثك هيذج يف ناكو فمف
 .و ديدملا عمال مزالي ناكو



1 

 تناكو ةعاسج ىلع ملعلا يف لغتشاو ةثئاثو نيرشعو تس ةنس دلو يعفاشلا يقثمدلا مح

 ىلاعت هللا همحر ةئمعستو عبس ةنس ناضم

 ورمل دقتمملا يللا ىلامت هللاب فراعلا خييشلا ارفلا

 قيرط يف مهل بحطصا « نمب ) وهو دا مالسالا
 لها نم نوكي نا هدلاول نحنو دلارلا مالسالا خيش هب عمتجاو نيحلاصلا

 ةئس ةرهاقلاب يفرت دملا هللو كلذك رمالا ناكو هنمض ام هنع ىلامت هللا ىف

 عباس يرمالا عماجلا يف ةعجلا ةالص دمي

 ىلاعت هللا

 يحاوث نم ناك يمورلا نيدلا عامش ىلوملا لضافلا ملاملا

 هجارخ لضانفلا ىلوملا سردل اديمم راص ىت> لب

 تامو نيمسنلا زواج هنا لاقيو قلخلا نع

 او ةمحر ىللاعت هللا همحر ةتمستو عمت ةئس يف هتافو تناكو

 ةرششع ىدحا ةنس دلو ريؤلا ما ةرمعملا ةيلصالا ةّحيشلاق لاخلا ةما

 نء رخآ يهو هريغو كيوكلا نبا فرشلا املا

 يف اهمتافو تناكو اهتري يراخبلا ةءاور يف ةجدد



 1ع ءايلا فرح

 نيدلا رصان تنب ةحلاصلا ةكرابملا ةخيشلا دم تتب انملا ما 4 انما ما ظ
 يدحلا يف يا : ةرسملا يناردبل .دملا يف ةءاود املو ةلضاف تناك يصحلا لاق ةررصملا يناردبلا
 ةرسشع ىدحا ةئس ىلوالا
 اقلاب يفرثملا هللادبع

 يوت يطعاو يومالا
 دالي ىلا رفاس م يحكلا

 ماخ ةمجلا هلي هتافو تناك مث

 يلرعلا نبا نيدلا ىنع

 نع ملعلا ذ



 يرق اهضماوغ لح ىلع ًارداق مولعلا رئاس يف ةديج

 ىلع ىقلم رمتساف هلجر ترسكتناف هن

 نيرشعو ةانثملا مدقتب عست ةئس يف هتافو تناكو يديجلا يديس ىلوملا تالاكسشا نع اهيف

 ىلاعت هللا همر ةينيطنطسقلاب هدجسم دنع نفدو ةثمعستو

 يفنحلا يمورلا يسامالا لضافلا ىلوما ةقيلخ يتخي

 يف ىلوط دي هل راصو مهئاءلع نع دخاف برعلا رايد ىلا لحر مث

 اس يف ةكراش.م هلو ًاريثكم هن

 رمالا نوكتيو الصا 'ىلخي الف اذكو اذك

 ءاد مث ةحوتقم ةلمبم لاد اهدمب ءارلايو ةدحوملا رسكتي ددارب

 عماطلاب ماورالا

 نيثالثو ىدحا ةنس رف

 يفوت ااطلسو ةكسم ريما فيرشلا دحم

 اسردم لصالاب 7



 بح يبيعنلا لاقو نيدلا نيذ لضافلا مامالا

 نابعش رشع عباس يف دلو طقس نباب ديبشلا
 .د لودع دحا ناكو لضفلا لها نم
 ىلاعت هللا هحر ةثمعستو

 نبا دا نبا تاكرب ©

 .اولا حلاصلا ملاعلا خيشلا

 يصحلا لاق هب عفتناو اليوط انامز يجاتلا نيدلا ناهرب

 : 7 م بنكو الماك يداخبلا م ًأرقو
 هثيدحو هظعويو [هب] سانلاعفتناو ن

 ظعوو ةلبانملا بارحم هان يو.

 اهنمو « يهالملاو بمالملا مذ يف < يهاورثا رهاوجلا اهنمو 6 دلاولا ىلع دلولا قوقح ةف
 هلطخ نم كلذ تلقن اك < را بنس لعن نوحلب ةءارقلا ميرحت يف « رهاوزلا مب

 .الا نيفلؤملا تملاطو

 هقوم ببسو يصحلا لا 5 والا عيبر عسلت وا نماث دحالا موي
 برضو هسار نع هتماع اذخاف نانثا هيقلف يومالا عم ا ةالجل هتيب نم جرخ هنا
 ًاضوتق كلذ عاطتسا اف عماجلا ىلا جورخلا دارا كلذ دعب مث هتيب يف عطقناف هددص ىلع

 ق هنا نولوط نبا ركذو ىح
 , 5 لصح مايا ثا ة

 || نال يبيقملا خيشلا عابتا نم ناك بوذجم لجد هتماع ل حو هبرش يذلا نا ركذو

 يف ارفوطي نا هئارقف ضعب رما نء هداتعي ناك اه رمع خيشلا ىلع ركني ناك تاكرب

 وللاعملا و قا 0



 هرم كرابملا دلولل

 هرما عباتو ىعن اي

 هردص داص دق عمجلا يف
 هع لو ننال
 ءرك هلا فمك

 مرج هللا'دمتا مطلا يوذ نم

 هرش سائلا رئاسلا يفكتي:ش

 هرطم عمدلان هىرثلا قوقتلخ

 هركذ هللا دلخو ابنع باغ



 اممضو الا طق وا باك نم 7 اهدجي عدي ال رذقتلاب رتستي ناكو يلاين نم كا
 يلع رجحلا هل نوعضيف تا دال هيلا نراسوب يفر يصر نيدلا روث خيشلا ناك هناكد يف
 سانلا عم بعتن نب لئاعفلاو هبوطل مسالا لوقيو اهيضتيف ةجاحلاب ملعيف هتوناح

 وهو هيف لخد يذلا تقولا يف رص ناثع نبا لوخدب ربخاو: مهن

 قه بس ثلاث يف تا لاق ايك رمالا ناكو ةثمعستو نيرشعو
 مر خيشلا هديسلت هل اهانب يتلا ةيوازلإب ةينيسحلاب مراصلا ضوح نم برقتلاب

 6/171 ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس مهنم ءاحلصل

 « ةراذق ه لثم البق «العاب » لصالاب
 يف ىنملا نا ظحاليو ( طابشو يناثلا نوناك ) نايل أو يول (2) اهديغ دا
 حشاو ريغ ةرئفلا هذه ماقأ عي



 ناطلسلا ةنطلس طساوا يف ةيسامأب تام اكرابم ًاحلاص ناكو ءايحو مهنم ةشحو سانلا

 ىلامت هللا هحر

 " لاخ ةفلملا ءانلا فرح

 فراس
 يأرلا فيخس ييلازثلاب

 قباد جا

 الفاك ياب ناءواه هماقاف رسحم ىلا يروغلا ت

 نانسو وه قالت ةزغيلا هرككسعو يدوب

 بره هيلع رصتناف رسم ىلا هماما ملس ناطلسلا هزهج دق ناكو لس اطلسلا ريزو اًشاب

 اعلا ةلاسقك ءالوو هنما رصم لس ناطلسلا ذخا

 ركحسع يف انك نيح رصم ةباثب كب ريغ دعوو كلذب هذعو ابك اهلاعاو س.

 نامالا ملس ناطلسلا نم ن

 كلذ عمو ياب ناموط قفاو
 ىلا ملس ثاطلسلا باكر يف عجرو

 يلاغ لسالاب (>



 عقوو مهزكارم نم ةاضقلا عم مهعفر دق ميلس ناطلسلا ناك نا دعب ةيسكرجلا ةلودلا يف
 ثدح ناك ام لطباو ااعاو قشمح يف لدملا رشنو 98

 دلو يللا ٍنيلغادلا نم ايش اوذخأي نا ني ابا عئمو +

 رصاحو باعو ةاجو صخحو ىليارط ىلا هجوت مث هتسايس نسح نومدعيو هنومدعيف كلذ

 القاك رف دقو ةامح لخد مث هلتقو صح لفاك ىلع ضبق هنكل لئاطب رفلظي لو اهءالق

 عقواو هلتق يف راك نء لتقو بهنلا يف هعم ناك نم ذخاف باح ىلا ايضاقو

 هيلا ًاشيج زهج ييلازتلا يدرب ناج هلمف ام ناخنايلس ناطللا غلب امو حيبذم وما يف
 ءازألا تفلتخاو لا ااوحالا تبرطضاو كلذب اوعمس ا اهاعاو لها ىلع فوخلا دتشاو

 هلذمف 1١ ةمهت مهسفنا نع اومفديل هب شيملا اوقلتيل هضبق وا يللازغلا ت

 مهرسكت نولوقي حالملاب نيعردتم كلذي نيحرق هركسم يف ميتك- نيذلاو ءالهجلا ناكر



 نم هدعب ثدحي امب مبلل كلذب نومومبم ءالقملاو مورلا باويا ىلا
 ىلا هير لقت نم مهنق مثدوما يف اوراحو فوخلا يف سائلا رمتساو هحصن ىلع نوردقي

 .اد ىلا بركرلا رثكي يبلارثلا راصو هلايعو هلامي ةنيدملا لد نم مهتمو ىرقلا
 | هركاسع ةلسهج تناكو برهلاب مثو ضرالا هيلع تقاضو ةدامسلا داد ىلا عجريو
 نانثمطالاو نامالاب موي لك يداني راصو مهدصل ةيافك انيف نحن هل نولوقي ىرقلا ن« مج

 يا هنم نيرشلاو ثلاثلا ةمججلا موي يو هخيرت

 هل اوبطخي نا يلازتلا يدرب ناجأ 3

 .او ةماك ىلع اونوكتي 0اورعالد كن ع مهنا مهفأحو يومالا
 ركسع نا هغلب "ت19 ناملثلا ةبطسم ىلا تاراملا لهاو ركاسصلاو وه بكر هيريشع
 لا ىلا لصو ناثع نبا ناطلسلا

 .اح بئان هتبحصو تاحرف
 ديعا دقو دوفرفلا نبانيدلا يلو ةاضقلا يضاقو نامرق نبا دحح ريمالاو ساقرقنبا دحم ريمالاو
 هيلازثنلا غلب انف حلفم نبا نيدلا فرش : نع ًاضوع هتداع ىلع ٠ا ةيلظو ىلا

 1و مهلا دانا ع

 نبا ليعامسا ريمالا ةملقلا
 ىلاعت هللا ىلا نوعرضتي اوناك قشمد لها اياعر نا انخيش دلاو ركذو لق امالا مهنم ملي

 لابقو مهءاعد هللا باجتساف مهيرحو م :الفلا يف ماورالا ركاسع يلارغلا ىقلي نا

 رغع مهعرضتا
 يقرفلا نبا رم جمالاو
 هعم لتقو اولنقف هعم نمم ليلقو وه يلازتلا تبثو هديشمب ساوقلا نبا ف ناشبملا ىقتلا
 اودصق واو مهيديابو مهيلع !م بلس يف اوذغاو : افلا ةيقب ماورالا عبت مث يقر رغلا نبا رم

 ركسم رخآو نوباقلا ىلا ازاصو ىتح ًاريثك اًملخ اولتقل يللارقلا عم اوت يذلا مارعلا ل
 ءالؤه ناش ام ارلاقفىلتقلا اوار تح مييل .توقرعي ال معهؤانثا لب مورلا



 نم مهنم ملس نم لب دحا دلبلا ىلا يلازتلا ركتسع نم لخدي ملو يلارتلا ركتسع هنا مه

 سرق ىلع بكاد حمر هديب دوسا دبع ىوس انخيش دلاو لاق رافتلاو ىرقلا يف اوًرف لتقلا

 زيرابالا سارب نوفقاولا هل لاقف اثيثح اقوس اهقياس

 35 لجر مهل لاتف رصتتا

 ذا ةدواحلا يف مش انيبف رصتنا لب هل ليقف هركتعو يلازتلا اورسكتا هلوقب دارا اناف اهيلا

 عروف بابلا قالغا لبق لخديلف ةئيدملا لخاد هتيب ناك نم ةملقلا ىلعا نم لجد ىدان

 ناكو ةنيدملا موزلا ركحسع لخد نا عرساب نكي ملف مهتويبو مهكاسم ىلا سانلا

 ةثيعستو نيرشعو عبس ةنس رفص رهش نم نيرشلاو عباسلا ءاثالثلا موي كلذ

 مارتشا رصم ناطاس رصنلا وبا فرششالا كلملا دبع نبا طالب
 نآرقلا هماعو هيلا هب

 ةراسجنلا ىلع فلا 2: ءاطسا يح مذاتسا هاقر مث
 ةباينب هيلع معنا مث رصانلا ءدلو نمز يف ىربكلا ةيراداودلا يأ

 مايا يفو تولوط نبا لاق ربشا
 كدلو اذه ين

 2 با اذه ال لاقف

 ىلا ناداونلا مدقم 0 هيلا
 اخو ةعجج ةعلقلا اورصق- ةرهاقلا ىلا اداعو يأب ناموط لداعلا حالس ريما

 ىدامج رشع نماث نيالا موي ايف ياب ناموط هيلا علط عكسسد هيلع طالب ناج ركع

 مث رهش ةدم اب نفدو ًاقنغ
 .هنلابإب جرراخ هسغتل اهدعايتلا هتبرت ىلا درهم مايا



 ميلا فرح انفي

 نيدلانيما ةمالعلا مامالا خيشلا ليلا نبا دما نبا ليربج 4 يدركتا ليربج

 يف ةخسارلا مدقلا هل ناك اي نيربتمملاو بلجي نيسردملا دحا يمفاشلا يبلملا م يدركتا

 نيدلا ءالع ديسلا نع ثيدحلا ذخا يواتقلا عاقر ىلعأ')ةليرعملا ةنسحلا ةباتكلاو هقفلا

 هنعو هل زوجي ام عيمج هل زاجاو يجلالا نيدلا ردب ديسلا نع دم نبا نيدلا فيفع نبا دم
 نيدلا نامهرب ظفاحلا نع ايل هتءارق قب نيحيحملا داو هتباود

 0 مدقتملا ليديج ريغ هنا رهاظلا تلق 7 بلع يتفم ينفاشلا ل ليدبج

 17 4] هخيرتت يف يلبنحلا

 يرقملا ةمالعلا مامالا ب : يدوبنسلا ميهاربا نبا رفمج ف

 يمفاشلا يرصملا يدوهنسلا قاحسا مراص خيشلا نبا حتفلا وبا نيدلا رون درهما
 ظفاحلا نباب فورعملا يناليكلا دححا رقعج يلا نيدلا نا لا نع تآارقلا ذخا ريصبلا

 هلاعت هللا همحر ةثمعستو نيرشعو ثا

 ناك يننملا يمورلا لضافلا ىلوملا كب يجا

 ملعلا بلط يف وه بغرو ةيساما ىلع ديما ناك

 اوغلو هداز بيطخ ىلولاو يفالطسقلا ىلر را جاحلا نبا ىلوللاك يللا مدغو
 دومم ةسردم ناخ ديزي وبا ناطلسلا ءاطعاو ءالضفلا ةمدخ يف بغرو لضفلاب ربتشاو هداز
 ةرفاو ةلود يف شاعو يلاطللا ناويدلاب مقوم هلمج مث دافاو اب سردو ةينيطنطقلاب اي

 لوطي ةثداحم ديزي يلا ناطلسلا ةنطلس رْخآ يف هبصنم نع لزحو هراد تبهتناف بكنو

 فاضا نا ميلس ناطلسلا نطلست امو هلبقي ملف موي لك مهرد ةثم ادعاتت 0 اهحرش
 هلثق مث ةيلوظانالا ركاملاب ًايضاق مث ناويدلا عقوم هلمج مث ابلبقق دالبلا ضعب ءاضق اهيلا

 ةبرعملا همي ص « ه جه ءالبنلا مالعا يفو ةلبرنملا هو ص « جد يفو لسالاب اذك ()
 لصالاب ةدركس « هيرات يف » (7)



 ميلا نجح

 ارش لرأي ةصق يق كلذ بجرأ

 يضاق قارن ردو دعا ل اح املا

 ا ل 1-0 و يئالطستلا

 ىلع هضرعف هميب ديري هناوخا ضعبل بتاكحلا نوفدا
 ىلا همثدو ريثكح لاق مهرد فالا ةتس لا

 ًاسرف ىرتشاف نا 8
 ا ىلاعت هللا همحر ةفيلخ لاج لاق مهد فالا ةرشب ١

 نع يعاطقنال ايس كلذ ناكو هرم زخآ يف هلا اذه كلذ عمو يئالطسقلا ىلوملا لغم

 ؛رط يف ةفيلخ لاج بحص مث ةيفوصلا قيرط ىلا يليمو ملعلا 2

 دخ مزأو ةلمهلا ءاملا فرح يف هتجر يئامارقل

 هل ىنبو ةيئيطنطسقلا لخد مث نامارق دالب يف ةدم ماقاف داشدالاب ءز
 انلا ظميو ريسفنلا يف ملكتي نأكو ت ا

 :11 ىلع نم هسقن قلاف لاخلا هيلع بلغ امبرو لاحو دو كلذ دع هثسليو

 هتوص عجو ةعامج هيدي ىلع بتو لاح هل لصحيو الا دحا هتوص عمسي
 ًادهاز ًادباع ناكو هيدي ىلع ملساو دجسملا لغدف

 فض نم هل ام عم هسفنب هباوثا لسّفيو ةدابطلا ب
 .اكو امهنيب ذييمتلا رسمي
 ةيعرشلا ماكتحالا ةياعد ىلع ةقيرطلا

 اتيدصويدصلا يقتتست لس ةجحع لييس ىلا كولسلا ”فيك
 اقوقعو ةعيطق 8 ناو لمي اددم هترز نا

 عداشلا بناجم نفدو ةئمعستو ةرسشع ىدحا ةنس ةرغآلا ىداج لئاوا يف قثب
 ىلاعت هللا هحر يشاواملا ةبرت
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 "و ملعلاب هرمع لوا يف ل 5

 ةعاج هقيرط يف يتلف يزاريشلا نيذلا ءاب ديلا نبا يبي ديسلا

 ةمطل مهدحا همطلف دحاو موي يف برلا يئيري ن

 كيلءسأب ال هل لاقو خيشلا اعدف ةصقلا ىحي ديسلا ملف

 ناو نيعم عضوم يف سولجلاب هرماو تننلظ ايك ىمالا ناو مهيلع لا بلقت يق لا نأ

 ىرخا دمي ةرم قحلا تابلت ىنتءاج مضوملا
 مورلا دالب ىلا داعو هنم نذاتسا مث

 '" ىلادت هللا نؤاب نونمللا نم نوثربي“ مهنا مهقيرط نيدومشملا نمو هل ا

 لحل لصالاب مد نم اهانحلسا دقو يدشنتلا,لمالاب ود



 هقدصو هحالص دقتع
 "نر لو حداد نحرلا هللا مب مهبجحو مهرس يف 0
 ِ 1 نيدلا دعس خيشلا مهدج نا مل يتلا ةيصاخلا هذه

 اطق نم كلذ لبق ناكو امبنع ىلاعت هلل ىلعو ركب يلاو ملسو هيلع هللا ىلص
 5397 تار هممطي نا هنع ىلاعت هللا يضر اًيلع ملسو هيلع هللا ىبص ينلا رماف قيرطلا

 لصاو ةباتكتا لاح اهب

 ىلامت هللا نشك 93 ىلاعت دقو الا قفي امل مث امايا نيدلا دعس

 رشاع سيخلا موي ةمجرتلا بحاص ةافو تناكو كلذب دهعلا هيلع خاف ناجل ريبك نع هل
 ىلاعت هللا همحر ةثمعستو رشع ةنس ىلوالا ىدا

 7 00 هئقلو / ىلا مَع

 لا يميدلا ناثع ظفاحلا نع ثيدحلا داو ةثمع

 لاق ةرواعو فطل هل ناك يقوسدلا نب ب قورملا يف

 نوطفاتي ماو لصالاب 0



 لف

 تلا نسحلا يال ينادبزلاب

 ةقالخا نم للا تولي ىتح  ةدبش يدنعناك دقْعان م مك

 هقاذم دنع لوحيو هتححو 2 هنول يف ًاركس بحي مللاك

 ىلاعت هللا همحر ةئيعستو ةريشع عبس ة:- ةدمقلا رش سداس ءامبرالا ةليل يفوت

 نبا دما نبا لي نبا دجا

 يسدقملا لاصالا يمجعلا نيدلا ردي

 خيبشلا هحراش ىلع هلحو ةيميت نبا دجللل ررحلا ظنح

 لحو حيقتتلاو عنقملا لح يف يركسملا باهثلا ةليانملا
 بيستو ةليواع ةدم همزالو مكش

 ارسسالا بتاك ئيدلا نيذ يضاقثا نبا نيدلا

 او بصقلا فل مث رصع مث يروغلا ناطللا

 ةعلقب تام نا ىلا باذملا يف رمتتساو هل معطاو دن عطقاو هيبدت ىلع عشوو ديدحلا هل

 بجد عبار ءاسعبرالا موي هتافو تناكو ىلعت هللا هحر ًاديدش اباذع بذعو رصع

 ىلاعت هللا همحر ةامعستو رشع

 يبكلا نيدلا ردب حلالا خيشلا ذبحا نبا ننح 4 ىدبكلا دحا :

 دمت عيشلا ايثدلا ديس ىلع يشيحلا ركتب يل عي

 كلا لا اا هع ًادقثمم ناكو ايه زاجاو يبلحلا نذؤملا هللادبع نبا لبقم نبا

 خشلا ص كذلاو ململا سلاجم ىلا ليملاو صرحلا ديدش

 تاما ت١ يبتحلا نبا لاق ةم رح دع دحر

 را اللا تام ىتم نفدي
 نافكاب هودقتمم هل عرب ا هسأر ىلع ناك شاش ٍي زنكي ن ناو ادا

 ىلاعت هللا هجر ريسبيب اهدمي وا تو ىدحا ةنس يف هتافو تناكو ةريثك

 مي



 اكتلاس ناكي لحلا يئافولا قرصلا
 هتوئاح ىلا نوددرتي .ربحو ًاطايخ ناكو كلذك هوبا ناك اك ءاف

 وص نم ةكرولدم هسار ىلعو لسرتسم هسار رمشو نوالا رحبأ ناكو .هتطايخج
 هيديرم يف ركذلا ىلع امزالم انشوشخم ًاقثقتم ناكو ءادوس ةءايعو ءادوس ةماعو دوسا

 . يف يفوت نا ىلا ا مو بلجي ةسالكلا قاقز يف هداد برق دجم

 ىلاعت هللا هحر ةثمعستو نيثالث

 بوسيملا مامالا خييشلا ليسا نبا تباث نبا نسح « يمزمزلا تباث نبا نمح ©

 ر سابلا ةياقسو مزمز رغب مداخ يكملا يمرمزلا نيدلا ردب ديفملا
 :و يمزمزلا ميعارإ خيشلا هيبرق نع ملعلا ذخا يمفاشلا قشمد
 ةسردملاب يفوتو ىلاعت هللا هحر: يطويسلا ئيدلا [ل]الج خيشلا فيئاصتبو
 لوالا [75] عيبد رشع عباس يف نشدد

 ىلات هللا حر ونملا بإب ةرب

 سدح لا

 ايبلحلا مث يرعزالا يبادالا ين
 ماشلا ىلا لحترامم غلب مث هما دنع ًاميتي

 الاب ماكاو ةرهاتلا ىلا
 ىلا ددرتو

 ًابناج أرقو ململا اهب أرقو ةيلاوتم نينس عبس اهب دواهو
 ةقبطلا هذه دودح يف تام هلعإو دبف نبا

 نسح 4 يرلعلا ةيطع نبا ندح ف
 ملا يمثاهلا ٍيواملا

 دهف نبا نيدلايقتت ظفاملا همعو هدلاو نع دغاَو
 ةنس يق نولوط نبا هب عمتجاو ينالقسلا رجح نبا لضفلا لاو
 ىلاعت هللا هجر ةئدشتو نيرشعو نينتا ةئس ةدعتلا يف يفرتو هنم عسي

 5٠ مث يرصملا يفونملا نيدلا ردي يضاقلا يلع نبا نسح. 8 يقونملا يلع ن
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 ءاملا قرغ

 مونم ةعامج نع قشمدب ثددح نولرط نبا لاق لعمم ن ب هدلي يف يشل يكتلاملا يقشمدلا

 هبراو بنك نم امطق اهريغو ثيدحلا راذ يف هيلع تأرقو يواخسلا نيدلا سمت ظفاحلا

 ىلامت هللا همحر ة عبس ةنس ةيكلاماب لسلسملا تلصو هنمو ءازجاو

 ديبع نبا دمحا نبا ديبع نبا يلع نبا نس> « يلبنحلا يدارملا يد 2-8
 يلبنحلا يحلاصلا يشمدلا مث يدارملا يلع وبا نيدلا

 نبا نيدلا ئذ خيشلا ىلع ارخآو ةعاج 'ىلع ًالوا ل 2
 يلاو يملا نبا نع ثيدحلا ذخاو ةيجررخلا ىلعو ةيفلالا ىلع هيحرش هيلع ارقف ىنيعلا

 هتاعومسم بلاغ ا عمسف كبلعب ىلا دربملا نبا لاجلا عم لحرو حلفم نبا ماظنلاو ةفيرشثلا

 خويش نم وهو ةدابشلاب بسكتي ناكو نسح طخ هل ناكو ن
 ةئمعستو ةرشع تس ةنس ناطمد ع

 نسحلا يلا نبا نيدلا ردب ملالا مامالا خب

 ةرمشع تس ةئس ىلوالا ىداجج يرش يناث .اثالثلا موي يفرت اهب ديبكلا عماجلا ماما يبمبلا
 ىلاعت هللا هحر ةئمعستو

 نيدلا ددب خيشلا دم نبا يلع نبا نسح « يحلاصلا يناتاملا يلع نبا نمح

 ناكو مهريغو ناهبن نبا ردبلاو حلفم نبا ماظنلاو ديز بابا ىل لع عم يحلاصلا يثاالا

 اميرالا ةليل يفوت ثيدملا لهال ةبعو نسح ل لا يف ملفع داضحتتسا هلا

 ىلاعت هللا همر ةئممستو نيرشعو ثالث ةنس نابع يرششع

 ! يلع نبا نسح 1 ينكسلا يلع نبا نح رف
 مثلا يمفاشلا يبلملا يئكصحلا لصالا ئيدلا ردب مالسالا خخ

 يف ةيسيشلاو كرمال يزعلا فيرصتو وحنلا : كلام ن لاو بجاحلا نبال ؟6



 محلا فرح

 ركب يلا نبا نايلس دمحم يلا ءارفلا خيش ىلع

 يورهلا رضخلا نبا ناضمر نبا فسوي هللادع يلا لالحلا ىلع
 باتك هيلع ىعناو ضورعلا ملع ضيا دوكذملا يور

 حطس ليزت قدبجلا نسحلا يلا ىلع عبسلا ضمب ًاذيا أرقإ

 ةمجرتلا بحاص ناكو عمارجلا
 :زاجالا اهيلع يتكحيل هتخدن هيلا عفد انف هيلا
 1 علا

 نبالإ 5-5 ةميظع

 يمالسلا سمشلا ىلع ًاضيا ةيبطاشلا

 حصا

 غلا نع ًاضيا

 ءدلب خيش داصو هتدافاو هسير
 او ىوعدلا رثكتي نا



 مالا قرح

 ةبلع ءاطغ ىلع هبتك ام هرمث نمو ئيدلا

 سلا تفشك ام اذا اطغلا فعكتت الو ينائتحاف يملا

 لك يف رارسالا يفدبشاو يديس هفشكاف بلقلا ءاطغ نكلو

 5 ىلابت هللا هحر لاقو

 امولءالتعلا نم اوثخم حلو * يضرع ءابفسلا تلان ام اذا

 كسلا نم توسك

 5 ترصلا ن

 راجل هب
 داد لك يف ةبابس مكو

 قح ديثب ةنئاك هب تكلا نا دعب ةكيعسآو ئيرشمو سمخ ةنس لوالا عيبد يف بلي يفرت

 يفو دركذملا ةجرت يف هيلا انرشا دقو يرانقلا نبا دم نيدباملا نيذ بلح يذاق لبق
 اك اهدمب يذا

 يف نفدو بلجي ريبكلا
 نبا يلع نيدلا ءالع حلاصلا

 افاو ةهييك ةحنار هل رب
 مدي يرعالا عب ةمجلا موي يرمالا ع

 انقيو هعيبيو حيلملا ربحا لمعي
 ام دمحلاو ثلا نم ردصلا لس ناكر مالسلاب



 نبأ رم ةبرتب ةعاج هدنع أرقي
 وم يف تنفد يفا نسح خيبشلل
 0 قحتسا ال

 لا ىأر ”لثما غرفا الف
 اهتيارف لاق هفرط اهراعا الو

 : نا يف انك ادف ةليمج ةأإ
 اهنإب كنلعا امو

 ٍلا همفدي امم مييلا عفديو مهناوح يضقيو
 اهيقحتسم ىلع !هفرصيل هيلا تاوكرثاو تاقدصلا عفد نوبحتسي
 دم يدي اك املو ةريثك كلذ يف هنع تاياكنملاو نيجاتحملا

 7 ام يف ماق ةثمعستو نيرشعو
 يديسدبا ل ضرم هنآ دقق فرعي ال ي امال برضيو هتدامع يف مهنواعيو يضحي دأبحلا
 .و ةيدع هيلا ىدهاو (اينتع) قارع نبا دمم

 هللا همر دوجوم ريغ لاتف

 تبا نسح 8 يجولفلا ىديع نبا نمح ف
 ثا نيدلا ردب يثنحلا ملاعلا

 مث هوخا هل لؤنو ةيدشرملاو ةينا لا رن لوو رواجو نيرسشع ةنس ةعساو ايند

 ريثك ناك هنا عم سانلا « اهفرعتق ) ةيلها هيف نكتي ملو سرادم ةدعو اهسيردت نع نيدلا

 انلثلا موي تامو نولرط نبا لاق ابك رسثلا



 ر ديثك حالصاو اياكرلا ضعبب لم ن .
 اذه لاق بلجم ريبكلا عماملا ةكو رئاط ىأر اذا ناكو اهيف ام ةلازا

 لك لا طاخي ناكو هممج اذا هنم رفنيو عا | خامس هركتي ناكو اذكو اذكتب وبخي يلوسر

 هللا همحر يقرت دحاو ىرجم يف يرحي لكلا لاق كلذ يف هل ليق اذاف هل تمضو اذا ةعّرتملا

 ةئمعستو عبس ةئس يف ىلاعت

 لاق مث لاق ارق قانا 0

 قداص ريغ ثنك ول يفا ملعا وا

0 

 ءرط هيلع بلثف قاشملا نب كلذ ينمو امانا

 ةليل يفوت تانسحلا عماجم ةمامالاو هنكس يركتسلا ةيبدإ
 ىلاعت هللا هحر



 ع .الطلا قرح

 باص دهازلا دباملا حلاصلا خيشلا رصم ليزت يقارعلا نح « يقارعلا نسح ف

 د ديدجلا ىبل اذا دسلا نإ لوقيو ةلمو

 لا هنع ىكتحو نننلا رطاخ عطقت اهانمطق
 افرسم نأكو املا جسني ناكو قشمد لها نم اباش هرما أدتبم يف ناك هنا هسفن نع اهب

 ث دجوق يومالا عماللا لخدف تقلخ اذهل ام ىلامت هللا نب

 يف ىلاعت هللا وعدي راصو هئاقت ىلا

 همم بهذق رادلا ىلا يمم بهذت لاتق يدملا انا يدلو اي كاعد ىلاعت هللا باجتسا دق

 ركذلا هنّقلو اهيلايلب مايا ةب اا . هل ىلخاف هب درفنا ًاناكبم يل لغأ هل لاقو

 يدرو كملعا هل لاقو
 ةدوصلا نسح درما كاَذ ذا ناكو ةدملا

 هريخاف هعادوق جرخ مايا ةمبسلا تضقنا ا

 داع مث نيصلا ىلا مث دنسلا ىلا مح دنهلا ىلا مث
 نيسخخ دعب رصم ىلا لخد مث برغملا مث مورلا دالب ىلا رفاس مث مجملا دالب ىلا

 ١ نا دجو رصم ىلا لد اءاف ةحايسلا يف

 يف نكس هل لاقو رصم لوغدب هل نذأي
 مري لك هيتات ذوجع ةروص يف ايندلا همدخت ني

 اف رصم لوخد يف نذاتسا مث هلكت

 ًامماج هل ينبي نا يطوطشدلا رداقلا دبع خيشلا دارا مث ةديدع

 ةيرعشلا باب جراخ نآلا هب نوفدملا موكا ىلا جرخ ىتح هب لزي ملف ةراملا هذه نم
 جرا هل لاقو هضرامف كانه

 سلاج موي وه امبف نينس عبس هب ثكتف رصبب (يديشبلا) عماجو يلطرلا ةكرب نم برقلاب
 اعدف اعزانتو لزنا ال هل لاقق موكتلا اذه نم لزتا هل لاقق :يطوطشدلا هيلا علط ذا كانه

 يف امهنم لك ةوعد تبيجتساف ىمعلاب يطوطشدلا ىلع ره اعدو حاسكتلاب يطولعشدلا هيلع



 ءاحلا فرع

 يف هب يفوت ىتح روكدذملا موكلاب ادمتم نسح خيشلا يقبو هبحاص

 ةعساو ةجر ىلاعت هللا هحر هب نفا 3

 ©« ةنحشلا نبا دحم نب نسح #

 ب لصحو ةنفاثو نيسخو ناث ةئس يف دلو يمفاشلا
 يرسصملا ةمجعملاب ا ياا فيرط نبا دخت ن

 ا 0041 رهو م فردا ينخا

 | ىلع بلجب عماوجلا عمج

 لدحلا نبا لات قاطالا 9
 قطنملا

0 

5 



 00 ءاحلا فرح

 عادولا تاراكشنعيركسجي فيك  عاديلا ترص قداساي اوم

 عنق قح فدصلا ردلا ىوج ام

 ابجع او ناسحالاب
 هتيكحي روتشم .ينيع“ نانا
 يف هكلم يف دبا هل ال . دورعم نوكلا يف مث.
 قاد اب يصاقلا ىرت ترش 5

 ىلاعت هللا

 ثلا نبا يفوصلا خيشلا دمم نب
 لاق ئدلا



0000 

 ةلبانملا بارحم ةماما يلو ءايشا ةدع

 رقد ف جا هتلمتو يسودد ضعب رضح ددلاولا مالسالا خيش لاقو ىهتنا ةيناثملا ةلودلا

 رفص يف يفوت نا ىلا نينس عبس ةيلماكلا يف رقو هيف يفك اذو هقفلا يف ةلثسا ينلأسو ىلع

 ىلاعت هللا هجر ىيدارفلا بابب نفدو ةثممستو نيئالثو نيتنثا ةن

 ماسح ىلوملا لضافلا ملاملا نمحرلا دبع نبا نيح أ يمورا نمحرلا دبع نبا نيسح 8

 يلو مث هداذ لضفا ىلوملا ةمدخ ىلا لخدو هرصع ءاملع ىلع أرق يتنخلا يمورلا ئيدلا

 مث اسوي ناخ دحم ناطلسلا ةسردع ًاسّردم داض ىتح ىيرادتلا

 / توصلا نسح اعراب اضاف ناكو اهب سّردم وهو تامو يناثلا ىدحاب مث

 بدا هلو ةرشاعلا

 . ذاوج يف ةلاسرو ةميرشلا ددصل ةياقرلا
 دا هللا همحر ةئمعستو ئيرشع ةئس يف يفوت كلذ ديغو

 ىببلب ريهشلا يننحلا يمورلا ثيدلا دوت لوما ملالا ةزح 4 يب

 ناويدلاو لاملا تيب رقفدل ًاظفاح داص مث هداز هجاوخ ىلوملا مو هرصع ءاذلع ىلع أرق يباج

 الفئاع 0 د 0 اسردم راص مث ناخ دمت ناطلسلا نمز يف

 ايزي يلا ناطلسلا ةئطلس يف ًاضيا لالا تيب رتقدل

 : نا
 و هلوت هل لصحو اديحع اكنئاح هرما لوا يف
 تابع رشم عباس

 ىلاعت هللا هحر ةراشا ءربق

 > دحم ناطلسلا ةلود لئاوا يف ابنع لزمو اسودعب نا دازم ثاطالا ةسردم



 لاق ادغ تاويدلا
 اطلسلا يدلاو ةسردم هتيطعا لاق معن اولاق نيدلا لضفا نبا ءاج لاق

 تاغد ادلف لاق يقراع خبطم
 سرادملا ىدحا دمي ناطلسلا هال

 ديم راصو يرجوقلا درمم ىلوملا مدخو ملعلا يف لا نبا دم ىلوملا ديقحو
 هرخآ ىلا هلوا نم لوطملا هيلع:أرقو ةنردأب ثيدحلا رادب ًاسردم ذعموي ناكو سردلا
 مث يفامركتلا حرش سردلا ءانثا يف هيلع أرقي ناكو هرخآ ىلا هلوا نم يراخبلا حيحدو

 لا ىلا داع مث ع :دهلاو دهسفتلا ابتالع نع دخاو رصم ىلا لحد
 اهب ناغروا ناطلسلا فاقوا ىلع مث اسودبي ناخ دحت ناطلسلا ةرابع فاقوا ىلع ايل

 ةلود رغاوا يق اوريب يفرت ةغالبلاو ةحاصفلا م



 هايل قرع

 كوالا ةقبطلا نم ةمجتلا ءاخلا فرح

 الملا خيشلا ركب يلا نبا هللادبع نبا دلا+ « يرهزالا هللادبع نبا دلاخ

 فنصو ةبلطلا هب تمفتناو عربو لن هب دارا يرعذال يرعلا ت :«دلا نيز يوحنلا

 ىلع ابارعاو حيضوتلاب دوهشملا وهو ماشه نبال كلام نبا ةيفلا ىلا كلاملا حضوا ىلع اعرش

 ىلع رخآو ماشه نبال بارعالا دعاوق ىلع 0 ىلع احرشو كلام نبال ةيفلالا
 اهحوضول هفيناصتب عفنلا رثكو اهحإ زالا ةءدقملاو ةدريلا ىلع رتآو ديوجتلا يف ةيدزملا

 جاحلا ةكرب ىلا لصوو جح نا دعب ةثمستو ىمخ ةنس مرحلا رشم عياد يق هتافو تناكو
 ىلاعت

 لماع يلاسملا نيدلا نيذ خ

 ةعملا مري يفرتو
 دنع ا باب ةدبق:

 يمورلا اشإب دمحا ىلوملا
 لا دارم تاطلسلا ةسردع

 داصو قالغخالا بيذبتو

 ّرطلا بادآل اظفاح

 اسيد ناك رسم ةملق
 عم عفنير عفشيو ثداوملا

 ةملقلاب هنكسم ركعو ءاسم
 ءاميدالا ةل



 هنع جي تاو تاقدصلل هلام نم رانيد يفلاب ىدواو

 مث يبكوكلا هللادبع نبا دمت نبا باطخ 4 يببدحلا يحلادلا دمحم نبا باطخ »
 | ةسردم يف نآرقلا ظفح نيدلا ني

 0 ةيبرعلا مضي ديز نبا بابشلاو رفص خيشلا نب

 نولوط نبا لاق ناشلا اذه ىنتعاو ثيدحلا ملع يف يقارعلا ةينلا هيلع حو مكش
 دي ادوجو# نوعاطلا ناكو م يف هنا

 0 تائب

 اكو نايحالا ضعب يف فعض هل ضرع لاقو

 تن فضلا كلذ [41] نء أرب م ةديج ةيك دل
 ىلاعت هللا همحر ةئمعستو سمخ ةنس 27 ( ىلوالا ] ىدامج

 « نافاخ نبا دم نبا ليا

 امهنيب ماللا ناكتساو ءافلاو ةب
 ةئس لوالا عيبد يف دلو يجورسلاب فورعملا

 : ناطر رهش عباس سبحلا موي يفوتو ةدهسي ةدم مكتملا ةباين هيلا ض

 © يملاصلا يهاربا نبا ليغ ف
 ينتملا يماصلا افصلا يلا نبا افولا وبا

 نباو يسوسرفكتاد

 .ثلاو رجح نبا .هياشم نمر

 ىلاعت هللا همحر مثهريغو

 4 يباحلا ملاس نبا ليغ »

 هه سم ج» نع اهاناقن دقو لمالاب ةطقام ١



 هل ناكو ,كحملا نع يعنلاو فورعملاب ىمالاب عدصي اك ءافلا

 ةدب ةيسكارجلا ةلودلا يق راداتسالا همهتأ ىت> هلام نم دجاسملا
 هيلا لصوتلا عطا

 ملعلا يف لغتشاو فيرشلا سدقلاب ةئ

 يليلخلا نيدلا ناهرب ةمالعلا
 هدلاو ن الا مرج ةخيشم نم ةّضح يلو هخ

 ار ململا لها نم اني ا

 ةقيرط ىلع هل متاخجم اممنخي ناكو ىرتقلا ىلع بنكو يريفسلا سمشلا مهنم ةعاجج اهب هيلع
 عماجم ةئس> ديعاوم هل تناكو ةملاطملا ة يمفارلا نم يتذي ناكو ليق ماجعالا

 نآيب يف ةلاسرو « حورلاو : د لاو
 قرشا بد هلرق يف دا

 هريرس لجو ةثممستو ن : || بد هلوق يف عجلاو برثلاو
 ءالضنلا ءدقنل فسأتو ماقملا باب جراخ يريفلا ةبرتي يقرتو باح لفاك يبكر جا يابسرب

 ىلاعت هللا هحر ءالبلاو

 مياتلا وبا يب



 ىلع ناك

1100 
 رخاوا يف يقوت "نإ

 نيكسمتلاو لامعا بحاص بوذهلا حلا
 ماشلا ىلا يوامملا ئدلا دعس

 2 ايدع ءايما نر الاف ندم
 ربا هلملو هتعامج ضمب نا هنع ةروبشملا تاياكتحلا

 اكو ةيحلاصلاب نومي«
 ناك يذلا لجرلا كلذل لاقف سيخ

 لصالاب ١



 لادلا فرخ

 ركذف ماشلا لاجر الا كيلا اهذر نم ادك
 ىلاعت هللا همحر سيخ خيشلا عم كلذ دعب بدأ نوميم نبال كاذ

 تابيبقلا ةربقب نفدو !مود وا ةئمعستو ةرشع يفامث ةنس يف سيخ [41] يديس تامو
 ةعساو ةجر ىلاعت هللا هج

 فورعملا يبلحلا يلابلا ندح نبا دم تنب ةجيدخ ا ةحيدغ »
 يدبارطالا خسانلا نبا لايكتاا اهل زايا ةيفنملا ةبتفثما ةماصلا ةخيرشلايمفاشلا ينوليبلا نباب

 اهابا نا عم هنع ىلاعت هللا يذد ةقينح يلا بهذم

 تافئحو امل جوزلا سم نم عقي هاسع اب ضا
 /| ىلا ةوالتلا ىلع ةلبقم ةدبعتم ةئ

 اف رصم ىلا عجد
 ضدا ءايحا فل هل نذأي

 ١. يذلا وه يلوبثملا م
 تاقدص نه لكالاو



 لادلا فرح

 حلاصملا ثلث ثالثا هتلغ مسقنت نا طرشو هطيغ فقو طر 0 يف كتانست نوحاقتي

 لا ءارقفلا هدنع ماقا يوارعشل كلا لاقو ةيئاثا حورش بااغو ةيكملا تاموتقلا
 5 ا ثم فاختساو هب اومفثناو

 خيشلاو 1” ف رئاحلا دج خيشلاو
 :رماع قادرمدا علا ةيراذو لاق

 مع نم اهنقو
 .1 هيلع بلغ اذإ ناكو لاق ةممس الو هيف
 هل لوقي لسراو اطامس راداودلا يدربق

 لاقف سفن ةثيسمت ينكتي ناكو ليق طامسلا
 اماك هلكا ىتح 0 انألا نم لكأي راصف
 9 زثلاو لايعاي كرت يذلا مامطلا

 8 دك كلذ

 الا رغغتساف

 .ال كلذ ماو اهيلت يتلا ةمجلا يف ةيحلاصلاب
 . ةمساو ةجحر امهبحرو

 خا ءو سس« جدلا 0
3 0 



 ءارلاو لاذلا افرح

 ىلإالا ةقبطلا نم ةبحتلا لاذلا فرح

 بوذجملا دهازلا حلاصاا ملاملا مامالا خ ذ . © ينال_تلا نونلا وذ 8

 ةرهاظ لاوحا هل ناكو لاقو ل نيدلا بابش عيشلا هجرت اذك يئالمكلا

 للا ىلا هرما رخآ يف :لقتناو اليلق الا ناكم يف رقتسي ال ناكو ة ةبيرغ تافشاكمو

 نبا دارض ديسلا ماقم ىلا عجر مت ةدم هب ماقاو قشم» كلا ةيرق نم برقلاب عنالا ٠

 عناملا لبجلا ىلا داع مث ةدم هب ماقاو قشمد جرراخ هنع ىلاعت هللا يضر يلاحصلا دوزالا نبا

 راجحا تحت هردقدو هلجر اوعطقو يل ,راتقف ةقفلا نيحالفلا

 ٍيديس برق ىلا هورضحاو هرجرخاف وكذا لبمجلا ةديج نم ةعامج هب نإ .طقف روكذلا

 نبا رارض يديس نم برقلاب هأثنا يذلا ناكملاب هوئفدو هردثكو واسف

 هجر ةئمعستو نيرشعو عسل ةنس بجر يف هلتق نأكو هب رانلا فسأتو روكذما روزالا ٠

 م ىلامت هللا

 ىلوالا ةقبطلا نم ءارلا فرح

 نء عاقبلا يضاق نيدلا ني يضاقلا بجر "4 عاقبلا ىضاق بجر ٍظ

 هللا همحر ةثيمستو ةرششع يفاع ةنس ةدمقلا رشم عبار يف يفوت ءالضفلا نم ناك يصحلا لاق

 نيءا ةعساو ةمحر ىلاعت ٠١

 د # يمورلا متر »
 || نع قيرطلا ذدغاو 0 ةالو 0

 ةستيو قداوخ هل 1451 أ دا ناكح هنا هتريس نم مهفيو يمورلا ةنيلخ يجاجم

 ءارقفلاو ءاينغالا ىلع مات مامثا هلو : ارش نم لا ملكش النا لااا



 راك و يرصب تف كلذ ىلع تموادف لاق ةدكؤملا ناسلا

 نيقراملا نم ةعاج جرخو ماللا هيلع رضحلا وه لجرلا

 ءارفلاب اوه ىتح ًاديدش ابارطضا سانلا برطضاف ةئمعستو

 الو دلبلا اذه نواخدي ال ةعاجلا .الؤه محل لاتث

 هللا هر اسوربب نفدو ةنسلا كلت يف تامو لاق ابك ناكو

 ناك ةنرداب مقملا ىلاعت هللب فراملا خيشلا يمورلا ناضمر « يمورلا ناضمر ف

 ةيملالا فرامملا يف ًرخئاز ًارجم ناكو ماري جاحلاب فورعملا فراعلا خيعلا نع دحناو ًايفوص

 ةوعدلا باع ناكو نيديرملا نم ةعاج هيدي ىلع كلسو داثرالا يف ًافغاش 29 ادرطو

 قت اوقسي ملف اهلها ىقتيتساف نا ديزيإب ناطلسلا ةنطلس يف ةثردإب ةرم رطملا عطقنا

 نم لزن اف هيلا عّرضتو ىلاعت هللا ") امدو ربنملا دمصو ىلصملا ىلا رض هب .اوئانتسا

 ىلامت هللا همحر روكذملا ناطلسلا © ةنطلس مايا يف ةئرداب يفرتو رطملا لون دقو الا ربنملا

 ةعساو ةمحر

 فورعملا عشاخلا عرولا دهازلا ملاعلا ًاضيايمورلا ناضمد « ًاذبا يمورلا ناضمر ف

 ىلا ًامطقنم رابنلا مئاص ليالا تاق ناك مورلا دالب نم يفومطسق ةدلمب نطوتملا ن د جاب

 لئاوا يف يفوت نيدلملا تاك ةكرب ناكو قئاقشلا يف لاق سانلا نع اممجنم ىلاعت هللا

 ةعساو ةمحر ىلامت هللا مهر ناغ نايلس ناطلسلا ةلود

 1روطو لصالاب ()
 اتت دقو ناطلس لصالاب )ا



 ءارقنلا ديسو « نيدكتملا نالو « نيقتدملا ةناقو « نيققحما ةمالع « مالسالا خياشم خيل

 « لىاملا ملاعلا < دادجالاب داقحالل قحلملاو « دانسالا "ولعب صرصخملا ظفاحلا « نيئدحلاو

 كلا« موقا ىلاست هللا ىلا كلاسلاو « ةقيقخلاو ةعيرشلا نيب عماجلا « لماكلا يلواو ٠

 يي ربا نيدلا نيذ « قحلا فويس دحا « ةاضفلا يضاق انديسو انالوم « ةقيرطلا

 هللا مضي ايلا برستملا ةكينسو يمفاثلا يرهزالا يرصما يكييألا يراصنالا

 ةيقرش نه ةديلب ثينأتلا .5 فورحلا رخآو تحت ةاثملا اكساو نونلا متتفو ةلمبملا

 لاقو ةثفاثو نيرشعو ثالث ةئس يف هدلب دلو هنا دلارلا مالسالا خيش طخب تأرق رصم

 نبا عيبد دينيا مام خيشلا نع يفالملا ىكحو ةنئاثو نيرشعو 00 ومحلا

 اذاو , يكن خيشلا ل سأر طقس. ةكينب ًاموي هنا يرايثشلا

 موري هيلع ضبق يلارصنلا دلبلا لماعو هوبا تام اهدلو نا ثيفتستو

 هصالغغ تدرانا امل لاقو هنم خيشلا هصلخم ررقملا ديص يف

 كلذ ىلع ايكز خيشلا هيلا تلف 6 يد 1 لشعب م يقرفاف

 ايزكز خيشلا لاز الف رّوقم طمزو بوث قاخ هيلع ناكو ةحالفلا نم لصتتيلا

 لاق ملظملا لضفلا وذ هللاو .ا زي هللا لضف كلذو هيلا راص ام ىلا داص ىتح

 نمذ يف هلمي هبراقا ن توز وا عيبر خيشلا هيلع درو اذا ناكو يلالعلا

 ىآءا مل ايندلا روما نم ءيعب لانتشالا 4 فكما ملف باش انو

 اهريغ ل ليالا يف جرغاف اذنك عملا يف عزبل تكول

 ملا يلاوح

 يف لمعي ناك ىلا هللا ا ًامخش يل ضيق ىلاعت هللا نا مث نينس لاحلا كلذ

 برشلاو لكالا نء هيلا جاتحا ام يل يرتشيو يتدققتي ناكف حبقلا ةلبرغ يف نيحاوطلا



 يعم لزي ملف ًانيش كلاوحا نع ينع فت ال ايكذ اي يل لرقيو بتكتلاو ةركتلاو

 تبقف يعم خل يل لاقو نوفاث سانلاو يديب قا يلايلا نم ةليل ناك انف نينس ةدع كلذك

 ملف يسركلا اذه دعصا لاقو عماجلاب ليوطلا ةداقرلا مآس ىلع ينذقواف دعم
 تف زنا لاق مث ةجرد رخآ ىلا دمصا يل

 5 السالا ةخيشم ىلونتو كناش عفت
 0 كتاييح يف مالسالا خياشم كتبلط ديصتو

 : /| ملف ينع عطقنا مث دب ال لاقف

 نيدلا نيز ةلحرلا مامالا مهتم ةعاضج ىلع ميظملا أرفق اهيف عربو ةلوادنملا مولعلا

 مامالا نبا دمم نبا يلع نيدلا رون يرقملا مامالاو يتملا دحم نبا ناوطد ميعنلا وبا
 0 رهزالا ماءا 1. يناثلا يبل ي مورتلا نيدلا رع
 رهاط نيدلا نيز ةمالعلا .مامألا

 ةماعلا رع 0
 رارقلا ةلمح يادآ يف «نايتلا بانك أرقو

 ةءارقب دركحذملا "دام را اا ُ

 .٠ يف ءالؤه نع لئس امل يئاورشلا ىمشللا نا يئالملا لقن نكت فقاوملا حرش ينئاروكلا

 لازي لصالاب



 يئازلا فرح رم

 ثيدحلا ىلاعت هللا هحر ايكذ يضاقلا ذغاو اسهلع يناروكلا مدق دركذملا باتكلا مهف

 ادع امل ةجام نبال ناسلاو سانلا دس نبال ةوبنلا :ريسلا هيلع أرق رجح نبا مهنم ةعامج نع

 نبا تاف باتكلا رخآ ىلا هتيب جم اذا لجرلا هب وعدي ام تاوعدلا رخآ يف هلوق نم

 مامالا دنسم يبتعلا ناوضر ميعتلا يلا ىلع ارقو ةريثك ءايشا هيلع عمو هلاكا ىل

 يواحطا) رثآلا يفاعم حرش هيلغ عمبو فان ىرغصلا نسلاو ملسم حيحصو ينفاثلا

 عمو يببدحلا ةقدص نبا ميهاربا قاحسا يلا ىلع يراخبلا حيحص أرقو ًاريثك كلذ ريغو

 ئاياتلا سمشلا ىلع هعيمج

 يلع نبا دمحا ساملا يلا خيشلا نم 0 ةقرحلا سلو هتبث يف مكذ انل

 نبا دم حتتلا يف خيشلاو يراكتالا

 ,اب ديبشلا لالا لع هيقثلا نبا دحا خيشلاو يتيتبلا

 اونذاو ركذلا مونم نقلتو نريفاش مبلكو يليخلا 2 با نمحرلا دبع جرفلا يللا

 داهلا نيب ةحيصنلا يف مئاقلا ةعاجلا دحوا 9 قير ذغا كلذكو ىسابلالاو نيقلتلاب هل

 نيسمخو ةثم ىلع نوديزي قئالخ هزاجاو رجح نبا ىلع هرثكاو

 يطساولا رمح نبا دم يديس هعاطتسا امي

 هل هل ةيفرصلا دعارق 0 هيلع أرقو اموي

 لغد هنا هنع ل هللا يضر

 ِي
 نأ كذ اي يل لاق

 دعب نويع هل راض لك اذا لجرلا

 سس بحي باش ناكنيح نم هنأ ينربخاو يوارعشلا لاق ةولخلا فقس نم ًاييرقأ').اوهلا يف

 قيرط يف ءيش هنم .يجي ال ايك ذ نولوقي هنارقا ناك ىتح مهد سلاح رضحيو ةيفوصلا
 الو لاف ركذلا ىلاحع ىلع ًاظاوم موقلا لئاسر َّ

 عب راغ اهحرش تبقا الف لاق ةجببلا تحرش ىلاعت هللا دمحم هيف تعربو ململاب تلفتما

 حرشل ردقا اليفاب ًاضيرعت ديصإلاو ىمعالا باتك حرشلا خض ضعب 2 بتكف نارقالا

 ىلاعت هللب ثبستحاف لاق هاياو انا علاطا تنك ىمعا

 موكل سيمخلاو نينثالا موي يف ةجببلا حرش

 ىوحلا لسالاب ١



 لفك يازلا فرح

 رئاس يف اعراب هنع ىلاعت هللا يضر ناكو مم ىعتتا ثيدحلا يف درو امك لامالا اهيف عفرت

 الوقنمو ًالوقعمو ًابداو ةيبرعو ًالوصاو ًابقفو ًاديسقتو اثيدح !منالآو ةيعرشلا مولعلا
 مالسالا خويش ذي ءالتو هذيمالت ىارىت> ركءو هيلع لافتشالل ةيلطلا هيلع تلبقا

 ماشلاو زاجحلا نم هيلا ةلحرلاب دصق ماكتحالا سلاجمو ملعلا لفاح يف مهب هنيع ترقو

 .كلاو يفاصلا هللادبع نيدلا لاج ةمالملا مامالا خيشلا هنع ذخا نم نايعا نمو

 ديسلا ةمالملا خيشلاو يلدبلا ةديم هيقفلا 0
 :و دا مالسالا

 املا خيبشلاو ل للا ب

 . يرلرشلا بارا ا ملاصلا خب

 0 يرصملا يفسنلا نيدلا روث ةمالعلا 0 خيشلاو يرصملا ينيبرستلا بيلعحلا

 دمب الا هلبقي ملف ةاضقلا ءاذق يابتياق ناطلسلا ءالوو بصاخملاو تاهجلا يلوو مشيغو

 هنع هرجزو ملظلاب ناطلسلا ىلع هطخ بني ءاضقلا نع لزع مث ةيلك ةعجارم [46]

 ايندو انيد هدوما عيمج يف اظوظحع امركم ازيزه شاعو ينالعلا لاق اضيرعتو اجيرصتا
 ءاضقلا بصنم يف هلوخد لبق كالمالاو تابترملاو سيرادتلاو تاهللا نم هل لصح هنأ ليق

 لاق هلثل قفتي ل ام ةبفنلا بتكتلاو لاومالا ن نم عمجو مثرد فالا ةثالث ومن موي لك

 ديغ نم هرمه نم اء عم ًاراجو الل لسملاو ملعلا ةمزالم ىلع لوقلاب عمد

 هل قافكتنالا ضورع عم للم الو لاك

 تادابع هل قوسي نم ةلطلا ناكو ةلالا ءذه يف يواضيبلا ريسفت ىّتحو حورش

 سوردلا هيلع أرقي ناكو رجض ريغ نم ررحيو ) ابنم ءاري ام .اتكب هرمايف بتكتلا

 تقو رخآ ىلا ىرخالا دمب ةرملا اهررحيو ( ©” اهحلصيف هتافصم عجاريو ثيدحلا يف هتايورمو
 ريغ ًاريغص ولو هلوا نمل ًافصنم يفادالا نم واو فورعملل اداقنم ديخلا ىلا اعاجر ناكو لاق

 1١0 ص« جد» يف نتللا يف ةدوجوم ابنكلاو شماحلا يف لصالاب ةبوتكم ةرابملا هذه ()



 يازلا قرح

 لطاوغلاو ضراوملا نم ًابيلس هرمعل عيضم ديغ هتاقوال اطباض ةخييثملاو مولعلاب رثكتشم

 دشنا ىتح اهتبقاع ىحت روما هتدفحو هايند حلاصم ةاعارمل ءاضقلا بصنم يف لمحت هنا ريغ

 * فيرش نبا نيدلا جات خيشلا هيف

 انك كن ا رحبش» مملاع . ةنيكس يضاق

 باوثلا ةبون سار عم هفن يفالعال تمقو ةثداح ام .و بصعتلا اهرهاظ ًاروما هيلع دقتنا مث

 ىعار ةجرتلا بحاص نا ينالعلا معز ةيليدلا ,دملا ببسي يفسويلا كبزا ريمالا

 رثت يف لاو دوءالا هذه تقر يلا يلالملا لاق مث اهيف كبزا ريمالا بناج

 ف بس نم هناف ةريحو
 ةدؤتلاو تمسلا نسحو قالخالا مراكمو ها تافلؤملاو فراعملاو مولعلا عاوثا عمج

 يلا دنملا نيصلا طباضلا نع ىور 0 اح م امبالا نع ذخالاو

 2 يتلا ناوشر
 أي ٠١ لوبقب مهيلجتساو ى مانلا عسوو لمكتلا خب

 ةعسولا بتكلا ليصحتو هعالطا ةرثك ا

 مدعو مهم دوصقل هذخا ام نع سانلا بلاغ ةلفغو مهئباونو نيرخأتلا تكن ظفاو

 هللا يضر عيبشلا لاح

 الو دكا

 0100 ا ءابطا تتعب عع لثم يف امرج
 تناك ان ةرم يف لاق يدارشلا لاق ءا

 :ل خيشلا ةيالو تناك 0 ضعب تمس يفا يديس اي هل تاقف لاق
 تففخ يذلا هلل دملا لاقق لاق هتانشاكسمو هعووو هدهزو هحالص نم سانلا دنع عاشام

 ناطلسلا مايا يف ةيالولاو. حالصلاب ينمي ةربهش لوا تناكو يوارمشلا لاق

 مدقشخ ناطلسلا هيلع رق حالصل

 ناطاسلا بكرف ايكذ



 يارئاؤف رح

 يفربخا ًاضيا يوارعشلا لاقو حالصلاب رهتشا مويلا كلذ نف هيلا سانلا تعرساف هرارف

 ءاملع لاوحا نع ًاموي هلاسف ريرضلا يلع يديسب عم

 بوتي تلقف ةسيقث هدنع نا الا هنم معتو لاقف ينع هلأف مهنم مينو لت اعت ريصعلا

 ييلامفا عيمجج نم ريطت يدنع راصو نعنع تركتتف لاق كلذ رضخلا هل نيب ملو انما

 . هتاف اهنع بوتال ةسيفنلا ن اذا يلع يديسل لوقا تلسراف

 خيشلا نم باتكتا اذه لق هدصاتل لوقي ةجاح يف ٠ مالا بت اذا هنا لاقو هربخاف

 دعب خيشلا ناكو ةملكلا هذي تظفلت ام مويلا كلذ نف لاق ايش هسفن يمسيف ايكذ
 ركذو ءارقنلا مداخ ايكذ كل لوقي ءارمالا نم دحا ىلا هلسرا اذا هدصاقل لوقي كلذ

 ىكال اعد هنا اهم هتامازك و ىطسولاو ىربكلا هتاقبط يف يوارعشلا

 ٠١ ةثداح يف يررفلا ىلا لخد خيشلا نا هنع ىلاعت هللا يضد يدلاو نع تئدحو تلق رصباف
 ىلع ةلسلسلا اومضوف نيباوبلا ىماف كلذ يف .اج عيبشلا ناب يرونلا ملف هيف يررغلا بصعت
 يغ ن« هدب يف تنأك ةساركتي ةنلسلا عطقق هتلذب ىلع بكحار وهو خيشلا ءاخ هباب

 نم ءاماملا سأرأو هنامز لها لثما داص دقف ةلجلابو هعم سانلا لغدو لخد مث ثا
 قبي مل نم ءالتو هتافنصم يف ظل يطعاو هلمجو هملعو مرمج يف ةكربلا قزرو هنارقا

 ٠١ هر تح ةرم نيسمخو ًامبس ةجبيلا ىلع هحرش هيلع 'ئرقو هتبلط ةبلطو هتبلطالا رص

 ةجهبلا حرشو ضورلا حرش هتافلؤم تناكو نع كلذ لقني لو ريرحت تا
 الكتشم لح يف اسنم باتك لك س .ددم اهيلا عجو سائلا اهسردي هحرشو جرتلاو

 اهحطصاف هنم عضاوم يف هعجارو هريغو ضورلا ىلع هحرش يف دجلا مالسالا خيبش أرقاو

 ةجيبلا احرشو هحرشو جينملا اهنم هقفلاب قلعتي اف ةلوبقم ةرهتمم ةليلج ةلذاح يس المو

 ؟* هحرشو هرصتقعو [47] حيقنتلا حرشو ضورلا حرشو ةصالخلاب ءامسو ديفصلاو ريبكلا
 حرشو لوصفلا ىلع ناحرش ضئارفلا ملعب قلعتي امو يواتملاو يزتنل ءاضتلا بدا رصتخم

 عمج رصتنع لوالاب قلمتي امو ًاضيا متاهلا نب ديسدتلا ةعشلا جرشر مانا ال ةيانكتلا

 رصتخم ىلع ةعطقو يلحلل عماوجلا عمج حرش ىلع ةيشاحو روكذملا رصتخملا حرشو عماوجلا
 يواضيبلا ىلع ةيشاح ريسفتلاب قلعتي اسمو نيدلا لوصا يف علاوطلا حرشو بجاملا

 5٠ حرشو يداملل دشرملا رصتخم ديوجتلاو تآارقلاب قلعتي امو ةلدجلاو ةل.سبلا يف ةمدقمو
 نيردتلاو ةنكاسلا نونلا ماكتحا يف ةمدقمو ةلامالاو حتفلا يف نيملا ةرق رصتخمو ةيرزملا

 يقييبلا بادآلا . رصتخمو ماكتحالا ثيداحاب مالعالاو يراخبلا حرش ثيدحلاب قلمتي امو



 نالسرا خيبشلا ةلاسر حرشو يريغقلا ةلاسد حرش فرصتلاب قلمثي امو يقارعلا ةيفلا حرشو
 حرشو بجاحلا نبال ةيفاشلا حرشو فدصملا نبا ىلع ةيشاح فيرصتلاو وحنلاب قلعتي امو
 بادآ حرش لدجلاب قلتي امو يجوغاسيا حرش قلنلاب قلتي م
 ناريدو دينصو ريبكح ةجرفنملا احرشو نرعاملا لذب كلا بانو ا

 اهاكحو انلؤم نيمبراو دحا هتافلؤم ةلمف- هيمو هنا
 ملطلا بلط يف ناك نيح هنع امهذخا قجم دلاولا مالسالا 3
 ءاتفاو ًالامتساؤ الاثتشا ململا يف داهتجالا نم هيلع ناك امعم ةمجرتلا بحاص ناكو 00
 داكي ال ايندلا لابقا ةرثكو رومالا تامهعو .اضقلا ةرشابم نم هيلع ناك اهعمو ًافنصتو
 : 0 ال اب لفتشي الو ًادانو 7
 درعا ال لوقيو رثكاو ةئس ةئم هغوابو هنس 7 تام
 7 ١ رهو امئاق لفاونلا يلي ناك هضرم
 نا فاغاو 7-5 نم ىفنلا يدلو اي لاقق كلذ يف هل ليقف ضرملاو

 نامزلا ائيلع تعيض دق لج هل ء دل لوقي مالكا يف 0
 1 ب يذلا باتكتلا يف ةءلك هيدي نيب 'ئراقلا حلصا اذا ناكو
 تفي ال هللا هللا الثاق يفخ توب
 نال لكالاب اهزيخ صخا امنا لوقيو ءادعسلا دي م زيخ نم ألا لكاي الو فيد
 ناكو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةراشاب اهرع هنا ركذد نب لاصلا كولملا نم ناك اهبحاص
 ام هتقدص نم 0 امج هل ناكو امئافخا عم دصلا ريثك هنع ل هنا يضد

 سانلا بلاغ ناك ىتح كلذ ءافخا يف غلابي
 هدنع نا لوقيت هرضب فك نا دمب لئاس هقاج اذا ناكو.ةل

 ريغ يل "9 انيتاي هل لق هل لاق. ممن هل لاق ناو ءاطعا ال هل لاق ناف دحا انه له هتءاج نم

 حا هيلع لاطا اذا ناكو كلّدب يرمم

 لاقف يابتياق ةبرت ةيفوص نم دوسا فيرش لجر ةرم ءاج دقو يوارعشلا لاق تقولا اذه
 او اياغلا ندلا لاجج خيشلا ًارضاح ناكو ةليللا هذه يف يتءاع تقطخ يديس اي
 بدج عيشلا ءاطعاف نيمرحلا يناج يرهاظاا ركب وبا
 يضر ناكو ىعتنا ةعاجلا .الؤه ءاج يذلا بلقلا ىمها وه لاقف كلذب خيشلا تلعاف

 +٠0 ص« جد نع اهانحلسا دقو انثأي لمالاب .(3 ٠ .اًدنجا لصالاب .(10



 خرافلا نباو يلرعلا نبا دقتعي هنع ىلاعت هللا

 رقما نبا ىلع هيف درو ضورلا حرش هباتك كلذ نمت ىتح ةيلج ليوآتب ممالك

 .حاص نع ذخاو رصم ىلا لحد دق ناكو يباج ثدحم عامثلا نبا نيدلا نيز دنسملا

 مث مسالا اذهل منرتق رمع تلق كلما ام يل لاق هب تمستجا ام لوا لاق

 رمع ها 0 ل

 ار هنأ هلضاح هآر امانم يل ركذ مت عامتلا نبا لاق رمع

 / هر ضرافلا نبا رمس نيدلا فرش
 ص بتحس 9 .رفكتب لئاقلا ناو 0 رفاك

 كلذ نم تمنتماف ايركز مالسالا حبش لاق

 الوب ةباتكتا يف عمط كلذل هتيالوب لئاقلا ع اس لذ لاق

 رطخ هيف هتيالو ققحتن ل نم ةيالوب مزجلا ناب تدذتعاو تم:تماف هتيالوب ةباتكتلا

 عماج ىلا ةعجلا ةالص دعب تبهذف يدنع لاؤسلا كرتو ةباتكلا بلط لب عنقي ملف ًاضيا

 لبق ينردتبا يفآر اهاف ةالولا يف ةباتكتا يف .ال هدقتعا تنك صخش ةرايزا رهزالا

 الملا دايخ نم متنا لب هل تلق ال وا نوهاسم نحت لوقب هماكا نا
 مث لاق نذالا رظتنا تنك“ هل تلقف ةباثكلا نم
 هتممس ام صخلم اذه عامشلا نبا لاق

 يف ملكتي ةرف ع َفرعْئاَ نم.
 لاقو ىعتتثا فشكتا ىلع اجئانبل لقملا روط

 تارابعلا عضيف رفك< ةملك<
 لوبتلسالالسالا (0) لولا ةيالو مدمب خ) كلذ » كلذ ريغ هنا (م) كلذ ريغ ()



 خيشلا 4 و يواخسلا سشلإ رجح نبا ةجوت يف رردلا باتك رصتخم يف يمفاشلا يبلحلا
 اضق عم باح ىلا يروغلا عم مدق 4 يفاصلا نيدلا لاج
 دا 5 ايركحز يضاقلا انخرشل هتتأس لاؤسا اذه يل لاتف يلرعلا نبا نعو
 فالح اذهو تلق ضرافلا نبا نود هنكتلو هللا يلو يبرعلا نبا نأ ةتماد نف يلو ضرافلا
 دقو امهنع ىلاصعت هللا يضد ضرافلا نبا ىلع يبرعلا نبا نإ دقي مهناف اهودقتعم هيلع ا
 داتوالا نكتم يهو رص يناثلاو اناغ لادبالا .هدب ًانطاق لوالا ناك
 نا يور هنا يكتسي انناوخا ضعب تمحو راربالا ن نم دتوالا) نيتيدصلا نم لادبالاو
 ىلاعت هللا يضر ضرافلا نبا رم ي ناك يبرعلا نبا نيدلا يبح خي خيعلا
 ربظي يذلاو انمالك ةطشام لوقي ناكو رخآ بلاق يف هزربا هنكلا انمالك وه لوقيف هنع
 ةئاحبس هللاو ةبحلا يف لغوا ضدافلا نب ا ناو ةقرعما يف عسوا يبرملا نبا نا امهمالك نم يل

 ناكو هنم .يش سانلا ىلع لكشا اذا ةنسملا ةيوجالا هنع بيجيو هو ما ىلع قيرطلا لها مالك حرشي موقلا مالك موف يف قوذ ايركذ مالسالا خيشل ناكو قفوملا وه ىلاتو
 عقدو مدأ ديب فاما زبخلاك وهف موقلا ظافلا حلطصب ةقرعم هل ميل اذا هيقفلا لوقي
 * هتروص نيقراملا ضعب مالك نء تيب نع لاؤس هيلا

 ةقدحم هيجار قادحا هلوح نمو ىجحلاو لضفلاو مالا خيش انالودا
 نقدي ءءاردج بحس ديصت ديصب هل مهاو اح ديحرتلا يف ره نمد
 هقئئاو مرطلا رتكك مهالواف 2 انالا دقو ذال نمو
 هتتحت نيح ململا رادم هيلع ىعنلا 5 بق وه نءو
 هقرششم هينامم نع هيلي يذلا يلي ثيبل ىنمم ًاحضوم نبا
 هقّدصم اياربلا لكح كضق ىلع نءو ىدرلا ىكذا.راقخلا دمع
 هقرفت هنم تمجعاعمج فرح املا يلا ةل نيرادلا يف ”رسلا وع
 ةقئورو عيدبلا ءانمم ردي 7 هفدول نيفراملا ضعب حدم اذق
 هقرلعم كياب تحان قم م' هيحصو ماركعلا ل لالا عم هيلع

 « فرطلا فرحلاو « بطقلا ةظقنلاو + لكلا وه رسلا ناب * هنع ىلاعت هللا يضد باجاف

 ىد» ص ع جو يف كلذك رضو يقرقلا لصالابا") 2 هقرفم لسالاب (1»



 هيشنلا ةدارا ىلع تافكلا عمجلابو ءاجملا فرح ةطقن ةطقتلاب داري نا ل
 تليزا ملسو هيلع هللا ىلص هناف ةباتكلا فورح ةمجع تليزا اهب ينلا ةطقنلاك وه

 هللا ىلص هنا لوالا ىلع ىنمملاو هيلع لزملا باتكلا نع ةريغو بي
 مهتاخو ءايبتالا فرط راص ًابطق هنوكب يا هب يذلا مهطقو قل

 : اظن هلصاحو لاق لطابلاو قحلا نيب ةقرفت لزتملا باتكلا نع ةيجعلا هب تايزاو

 هقدصم ءاينالا بطقو ىلات هقتلخ لمككا نيادلا يف دمج

 هقثوملا تاججملا عيمج تليزا هب يذلا وهو هللا لسر متاغو

 يضر دلاولا مالسالا ةنع ءاوز أم هن

 ةبيغلا اهيف حابت يتلا عضاوملا يف هنع ىلاعت هللا

 ركحن+ مفدل ةثاغا مار نمو تفتسا ةييغ حابتو

 راذحلا عم اقف نلم» يف ملكتتم ملظتع زر

 : السإ '* هنع ىلاعت هللا يضر لاقو

 هيملا دبلا انا يملا
 ينلفا يملا

 ةعبس لشم ينونذ يملا

 عساو كوفع نا يلاجد الواو
 دحم يمشاملا قب يملا
 ينأوت ليما وقملاو فطالإو

 نبا فسوي نبا دحم نيدلا ءاهب يضاقلا هحدمو

 ًابرف اي لوذملا هيف ءاج
 تلاقف مامثلا دب اذه ليق

 فسرلالصالاب (07 2 ةفرمسو لصالاب (1)



 الم يبون ترجع اذهو
 نسح لكب سها وهو

 يلم الاج ىررلا نريعو
 انس ىحضا دجلا يف اذهو

 ال قئالخو ءالضنلاو ءالطلاو مالسالا ةاضق نم لفحم يف رهزالا عماجم هيلع ىلصيل دابنلا
 هب اولغدي نا اويراقو هيلع ةالصلل ًامانثغا مهلثءا هيحاونو روكذملا عماجلاب عمتجاو نودحي

 خيشلا ناكو هيلع ةالصلاب فظل نينمؤملا ريما ليدس ىلا هلمجي ءارمالا كلم داصقب اذاو ؟٠

 هب دياي نا لبق هب هفشاكو هيلع هصقو امان هتو» لبق ىأر دق يوا



 هذه يف تيار ام يل كذاو فق يراخبلا حرش يف هل علاطي هيدي نيب وهو اموي هل لاقو
 يل تلقق يمفاشلا مامالا راسي نع ىلا تناو

 ابك لابخلاو علقلا كل

 رحبلا لحاس يق انو

 ٍِ نيسوؤر ىلع ضيب فافق يف نارا نم
 برقلاب نقدا فوس يناف كمانم حص نا ايذ مالسالا خب

 كيب رياخ ءارمالا كلم دصاق ءاج هل الا يقب امو

 ىلا هرامحت نا هدوصقمو رصنلا باب ىلا قأإ نا عيطتسي الو نيمض ٠ ءارمالا كلم نأ 1

 ءارمالا كلم لاق هيلع اولص الف كانه هيلع يل "لا ىلا لم هيلع ىلصيلا

 ىثمو هديغو ءارمالا كلم هشمن لمح مث هنع ىلاعت هللا يضد يمفاشلا مامالا دنع هونفدا
 تناك و يوارمشلا لاق ماملاو صاخ

 نيدلا فرش يذاقلا اهأثنا ةدي يف يفاشلا ماملا دهق برقي يلا
 موي قشمدب يومالا عماجلاب ةبئ ٍلصو ىلامت هللا همر هسفنل روصنملا يلا نبا بيرق

 آلا ىداجماخ وا عباد اهتالص دعب ةءجلا



 هر ا يش ضخ

 يباج يدمس ىلوملا لضافلا ملاعلا كيب يجان نبا يدمس « كيب يجا نبا يدعس

 يلاوملا نم ةعاجج ىلع أرق يننحلا يمورلا هركذ أب يججان نبا يباج رفعج ىلوملاوخا
 سردو هلئاضف [يف] عربو نيسح جاما نبا دم ىلوملا[و] هداز يضاقب ريهشلا مساق ىلوملا مهنم

 ةينيطنطسقلاب اهب يلع يزولا ةسردم يلعا مث اسوديب ا ناع دار ناطللا ةسردم 0

 ًاصوصخو نونفلا رئاس يف
 ا و

 .لا دئاقع ملثنو ةعيرشلا ردصا ةياقإ 0 3 ىلع ةيشاحو فيرشلا
 ىلاعت هللا همحر ةثمعستو نيرشعو نيتنثا ةنس يفوتو ىرخا لثاسر هلو ةيبرعلاب

 ناطلسلا دارم نبا دم نبا ديزي يلا نبا ميلس « ديزي يلا نبا ميلس ناطلسلا
 طاطسف هدعاوق ىلع هللا عفد تيب نم وه نآثع نبا ناخ ملس « مظعملا ناقاحلاو « مخفملا

 ءاليتسالا نم هرخذا ام محل ىلاعت هللا زربا موق نمو « ةيمالسالا ةنطلسلا

 اراعاو مالسالا دابع اومفد « ةينايالا

 ةئيدم ىلا لوحتو هيلا املسو ةئطلسلا نع ناخ ديزي وبا ناطلللا دلاو هسفن علغ نأ دمي

 .ًارابق ًاناطلس ميلس ناطلسلا ناكو ىلامت هللا همحر هدلاو ةجرت يف تمدقت ةصق يف ةئردا
 أ دلا لها ىلا هجوتلا ديدش كسلا يثك شطبلا يوق ًاراج ًاكحامو
 ديدش ناكو ارابو اليل نسجتو هسايل ٍدْيَغ امبرو « سانلاو كولملا ابغا نع سدجتلا
 رملاو ةيمورلاو ةيسرافلاب ملظن هلو كولملا رابخاو خيداوتلا ةملاطم بحي ظفحتلاو ةظقيلا
 || ةضورب هل ينب يذلا كشركتلا يف هطخم هآر هنا يكملا يدنحلا بطقلا ركذ ام هنم

 3 * هّصنو رص



 اكردلا نمضي اذ نمو ارسق رو
 ارتعم سالا ناكل

 ءالثلا .اليتساو طحقلا :رثكت كل
 راك يللا



 نيلا فرح 3

 ءاثالثلا موي اهيلا هلوخد ناكو رصم ىلا ملس ناطلسلا لخد مث ياي ناموط برهو ردم رذش

 ىلع هبلصو يأب ناموط ىلع كلذ دعب ضيق مث ةئمعستو نيرشعو ثالث ةنس مرحلا سماخ

 ىلا مث رسع» ىلا داعو ةيردنكتسالا ىلا راسو اهروما دم ىتح ةدم رصمب يقبو ةليوز باب

 موي قشمد ىلا هلوخد ناكو مهنوناق وه يك انكر سس رسعم نايعا نم ةعاج هعم ذخاو قشمد
 ناديملاب يرهاظلا رصقلاب لزتو ةئممتو ان ةتس ناضمر يرمثع يداح ءامبرالا

 نبا نيدلا يح خيشلا ربق ىلع ةرامب راشا مث نآلا هينايلسلا ةيكتلا عضوم وهو رضغالا
 ةعاسجو راطملا نبا نيدلا بابش ناطلسلا ملعم هعمو دوفرفلا نبا يولولا ثعبو يلرعلا
 هيناث يفو رركذملا ناضمد يرش عبار تبسلا موي كلذ ناكو ةبطخجم عماج ةراع اوسدنهو
 ةيطاصلا ىلا مهتءاجو كري ز نيدلا ن نكسر ىلولا || ركسملا يضاقو روفرفلا نبا علط دحالا موي

 هللا قذر وهو ذئموي هكلام نم ةيطاصلاب ةيبجاملا ”ىشنم راداود كب ريغ تيب اورتشاو

 م دوكذملا ناضمر يرشع سداس نين

 عورسلا ناكو اليل !مئاردج تسسأف يبرملا نبا

 رهر ردركذلملا ل ربنم عضو ةثمعستو نيرشعو عبرا ةئس مرح ن

 يلام ةيكتت ءانبب ىلاعت هللا همحر ناخ ميلس ناطلسلا مسر هيقو ةيسيلسلاب نآ

 روكذلملا عماجلا ىلا ناطلسلا بكر روكا

 ًاميلظع ًابيبم ناكو دوف نيدلا يلو

 عماجلا ةباطخ تن
 هتماما

 ناكو رركحذملا ةمجلا موي اهرشابو ةعجلا مري ينتملا نولول
 نيرشعو عبرا ,ع يرشع عباس نينثالا موي قى

 لس ناك ند دنيتي لل سنجل م موي ةينيطنطسقلا لخدو هتلطلش لحم ىلا اد
 هتمرحو « ةحارلا هتعن

 هب تلاز الو ءابلالا لوقع

 وا ناضمر يف ىلاعت هللا همحر تاف « ةينملا نيبو هيب ِتلَخو « ةيثمالا نيبو هنيب تلاح ىتح



 "لا ١
 . داش هلاك ا(

 هللا

 دتساكلا/ءلكتل ةتعاقلا ةقفتا





 كيلا فرح

 يف يئالملا ركذو ًاموي نيميرا وت هتلع تلاط نا دعب ةثمعستو نيرشنو تس ةنس لاوث

 هنا ميلس ناطلسلا تول مورلا نم رصم ىلا تدرو يتلا تالسارملا ضعب نع القز هخيرات

 ملف هعالضاو هطبا تحت ةرجلا كلت هل تجرخ دقو ةنددا ةهج ىلا ةينيطنطسقلا نم جخ

 يف هعزان نيح ديزي با ناطلسلا هابا [4*] هيف زراب يذلا ناكملا ىلا لصو قد اهل نطفي
 .اعمالا ىلا تلصوو تلكأت دقو الا اذ .ابل مباركا هل بلطف ةئطلسلا

 ثاغ ديزي ابا ناطلسلا هيبا ريق دنع ةئردأب ن ذن الو هنع ًامقد اوعيطتسي ملف

 ةمجمملا لاذلاو نوتلاب د 3
 لوا هنا يكس يكاوكلا دمت

 نم لج اب دايو ثاتو ليغو منغ نم كلي ام عيتب هن
 باصاو اليلق الا تلي ,رتكتي [ملف] هنم هذغاف هب ءاتاو هرما لثتماف لاملا

 هلام عيمج نأب 0 دمع خيشلا ريخا الف لام بهنو"ةحناج ةيرقلا كلت

 1م نفدو بلجب ةثممستو ةرشع.ىدحا ةنس يف 0 : علا قرف ءاملا طاتغاو طئاحلا

 ىتلاما عيش

 شاف يف مسالا عضوم ومع راثآ كانهونلا عم قفتيل نايلس مسالا نوكتي نا به ناك ()
 يبك اوككلا ملس وهف 1١١ ع « جال يقف اما « نايل ناك لسالا "صنلا لوا يفو

 اج ج رغاو لصالاب (م)



 لا اوا يف كلذ ناكو 2 جا يلغذ ناطيش 7 كوز تناو كلسملا يفوصلا كنا
 كلذ دعب هب هللالمف ام يردا الو يمحلا هذه هت ةئممتو ةرشع ىدحا ةنس لاو

 ٠. دحا ىلاعت هلل فراعلا خيشلا كدنوس 4 هد هد يج هغوتب كدنوس
 يكتح لاحو بذج هل ناك هن هذ يج هغوقب ىلاعت هللا هحر رهبشلا م

 مورلا يتفم وابا مم نيدلا لضفا نبا ئيدلا ديح ىلوللا دنع ناك
 ةقوصتم هيلا ( اكتشف ) ةينيطنل 8 ,ب وهو يت-امركتا يلوملا يتفملا ىلع لخدف

 ديح ىلوملا لاثقف عرسشل فااخع اذهو ركذلا دنع نرقعصيو نوصقري مهنا لاقو نامزلا

 هتداصا نا اد ىلا راش لا اذه مهيثد نا يتسامركتال ئيدلا

 | ىلرملا ماسقا مث لكلا ملص

 ِي
 قعديو خرصي عرش

 تبرططا ءيث يأل
 يلا درعا الو راكتنالا "كلذ نع ىلا
 ىلاعت هللا هر ةقبطلا هذه نم رهو 0

 ادخلو رص ترص جوزا هل ليق اكو نيتوص
 هم لكاو يلا هر دو دقني ب ل لذاك يكرجلا كب

 دق وه اذاف هعبتا اسنيما لسراف ةشيشملا لكي هنا هل ليقف هبايث خاسوا فاعي نا دي نم
 :- يف نا ىلا زاثاو هيلا هرضحا ىتح هلقع ىلع ىوتحاف هك

 تارالما نم ائيش هل جرخاف هيلع م.صف ىلاف هيف ام هس
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 نيمآ ةعساو ةمحر ىلاعت هللا هحر هيف مداقتعا دازف ةشيشملا كلت نعلاخ وه اذاف هك شتفف

 برقلاب نوقدملا بوذجملا حلالا خِيشلا ناديوس
 تافثلاكم هلو ىلاعت هللا ءايلوا نه ناك رسب ةيسوقايرسلا 009 تافشاكم هلو ىلاعت هللا ا

 ف دجلا مالسالا خيش

 قلك

 م نم جاما عم دبخلا
 كلانه هل ينب يول ل يسرا
 [91] يفوت نا ىلا قالوب فصرب ' ةسردم ىلا يروغلا ناطلسلا

 اندلعت

 .. الضاف ناكو يراخبلا

 ةريصق هاثب لصالاب ()



 « 9 يلانيالا شارع »
 نبا لاق ةيحلاصلا

 يديعصلا نيدلا فرش دهازلا عررلا حلاصلا

 مث ءاملاو مامطلا هعنمو بابلا هيلع قلغاو تيب يف هبخ هرْما يروغلا غلبو رثكاف امي

 فشاكي ناكو ًاميظع ًاداقتعا روكذملا ن ا هب لخد يذلا ءوضولاب ىلصفهجرغا

 يمفاشلا مامالا ةبرت نه برقلاب نفدو ةثمعستو نيريشلا ىل

 لودع دحا يلبخملا يقاتروصلا ئيدلا

 نباو حلفم نبا ماظنلا نع داو اهنع لزع مث دفص

 ةثمعستو عبرا ةنس لاوش يف يفوتو هب سأب ال ناكو رم يلا نبا ءاقبلا ي

 لاحلا بيجع ناك
 نيرششعو تس ةئس ىلوالا ىدامج ريشع عبا

 راد نم برقلاب ليل خيشلا دنع نفدو اه نفك ناثكا ةسمخب هل

 ىلاعت هللا هر قشمد جراخ ةدامسلا

 يف حلصا هنأ ريغ صنلا لوا يف كلذك ناك هنا ريشيو « يلانالا فرش » لسالا شماه يف ()
 كلذكَو فمنو طاربق رادقسب لصالاب م شماحلا يف مسالا حالسا لمهاو سنلا لدا

 سنلا لوا يف مسالا نا ع« يلانبالا » لصالا شماه يف حد مءسءجد»يف
 سببلف 1١8 ص « ج » يق امأ شماغلا يف هلك مسالا حالسا لمعاو حلما هنا هغ ضيا 0 املا يف هلك مسالا حالسا لمهاو حلما هنا ريغ ميا«

 يلانيالا شابرش ةمرت لبق تدرو يديمصلا فرش ةدجرت ناالا أطخ نم



 ىلوالا ةقبطلا نم ةلمجلا دادلا فرح

 ناطلسلا نيسملا نبا فسوي نبا حلاص « فسوي نبا حلاص ف
 عقو دقو نرقم ناطللا لاغ وهو هدجو هوباو وه ةنطاسلا تيب نم ناك

 اوثاكو ءركسعو نرقم ىلع اك هناف فصوت ال ينلا ةعاجشلاب حلاصل دهشت ةميلثع ةعقو امهنيبا

 برحلا ناك مث مثرسكتف حالس الو همم ةبها ال ةعجلا ةالصل ًاجراخ ناكو هسفنب ًاديفغ امج

 (مئابلع نع ذخاو ةئيعستو نيرششعو عبس ةنس يف :
 دلاولا مالسالا خيش سورد رضحو يراخبلا نم ابنا هيلع عمب ادجلا مالسالا خيب
 3 ًايفتع ايا ىلا كلت هتمدق يف ناكو هازاجاف امبنم زا

 يكلام ناكو هدالب ىلا داعو جح مث محرلا دبع كاذ ذا هسقن ىسو
 ها ع 2 وحنلاو لوصالا يف ةديج ةكحراشم هلو ثيدحلاو هقفلا يف ارحبتم اهيقف

 ميلقاو ًادنس مهالعا هلصاو ينام الا زرح هنكضت ام امجو ادارفا تايتخ ةدع اهرهغو نميلا
 دهب ندلا باغ

 ١ دم نيدلا سمت مامالا ىلعو
 دبع نيدلا نيذ وحنلا ماماو يطويسالا

 "” لاخ لالا ةتبطلا نم ةيجحل| داضلا فرع

 يلاخ لسالاب () م ص« ج هيف كلذكَو ًاببرقت نيطاريق رادنسب لصالاب شايب 9



 يليبدرالا نيدلا ري ف
 لخد امو امال ىلع مجسلا دالب يف أرق
 .و مورلا دالب ىلا همم هذخا يقوصلا ليمحسا

 رص الب دمحا وب ١ بتكتي ناكو رعشلاو ءاشنالا
 يفرصلا هاش ليمحا داقتعا ىلا اشاي دمحا لا باص نا ينالعلا ركذو ةثتمتو

 ملعب ةصاخ 0 تاكو ةحاصقو ةبيهو راسقوو ةدواجع بحاص الماك املاع

 داقتعاو ضفرلا داعش رابظا ىلع ريغو تابتا اهلفتساو هي هدادمتسال ابلط

 يلاخ لصالاب (



 ةيسرافلاب ةديصق لعد اهغرد نيتالث موي / لك تاغ علس ناطلسلا هل نيعو مورلا دالب

 عارصملاو نايلس ناطلسلا ةنطلل خ 35 يعارصم دحا اثيب ئيثالث وح

 لك نم يناثلا
 نايلس ناطلسلا ةنطلس 3 يف ةلاسرو ةيفاكلا ىلع حرشو

 ىلاعت هللا امجد

 قيرشلا ديل علاطملا

 #« يررشنشلا دما نبا هللادبع ف
 يمفاشلا يرصملا يدوشنشلا نيدلا
 ىلاعت هللا هحر ةقبطلا

 < يلا نبأ دما هللادبع هب يمرشحلا ريثك يلا نبا دمحا نبا هللادبع #

 .دلا لاج 0 زا هب
 املا انوحخا هنع أنل

 ىوس ابلها نم دحال ةفايض نم م الو مزمز م نم الا أ أضر
 اكو كلذ يف ءاباح هناف

 ىلاعت هللا همحر (تالص دمب ةجحلا

 .ر نبا هللادبع نبا هللادبع ©

 | ئيدلا لاج ةمالعلا

 نيمو تالي لصالاب ) 0 املا لسالاب ١



 نيملا فرح

 يف هتافو تناكو هديغو يداخبلا حيحص يوانكلا ىسوم خيشلا هنع ذغاو هخويش ىلع

 ةئمعستو نيرششعو تس ةئنس ةدمقلا يذ عياس وا سداس ىيحلا موي يرونلا ناتسراءبلا

 ىلامت هللا هجر ءادبشلا

 ديسلا ملاملا خيشلا ميحرلا دبع نبا هللادبع « يدوبسلا محرلا دبع نبا هللادع

 نيدلا رون ديسلا يبخا نبا وهو# يدوهبسلا لصالا يديعصلا نيدلا لالج يضاقلا فيرمشلا
 ةوبص هل فرعت مل ريخلاو لضفلا لها نم ناك يقالعلا لا ةئيدملا خا

 هيلا ءاضقلا ضوفف ذئموي 'رصم يئات ىلا رمالا ضوفف ةنيدملا ءاضنق بلط مورا ىلا لحد

 ةقبطلا هذه نم هلملو هنافو خيرا ىلع نالا ىلا فقا ملو ةئمعستو نيرشعو ثالث ةنس يف

 ىلاعت هللا حر

 رصن نبا رمح نبا نايلس نبا رمع نبا هللادبع 4 يرانكحلا رم نبا هللادع 9

 تصل ًارثؤم ًاملاع ناك هال يوانكلا ىسوع ّدِج يمفاشلا يدفصلا يوانكتلا

 2 اع رشحي 00 نع ةلزملاو

 هعبسي ناك كلذ عمو
 ةئس نيعبرا انكر فك نكس لجر نع ىسوم خيشلا هطبس ىكحو نحتو ةثر هترص

 هللادبعخيشلا قبس رجفلا ري مل هنا موي لك ر
 سدقلا ىلا بهذ امل هللادبع خيشلا نا كل

 راوج ةينتحلا ةسلب دوكذما هللادبع خيشلا ماقا هرسس ىللاعت هللا سّدق يسدقملا مث يلمرلا

 يلايللا نم ةليل يف نيدلا بابش خيشلا جرخع ةدم نيدلا باب عيشلا دنع ىمقالا جسما

 نم مهنمو ملعلا ةءارق 1

 نيدلا بابش خي



 خيشلا رمتساف مونلاب وا ململاب لغتشتل كلها كلسرا يدلو اي هل لاتف ًاعزف سلف هلجرب

 3 ةكرب ةعاسلا كلت يف ماني ال لادبع
 ةرشع يتنثا ةنس لاوش رمت يف دنص لاعا نم انكر فك ةدلبب هللادبع خيشلا ةافو تناكو

 ىلاعت هللا همحر ةانثملا ءاثلا ميدقتب نيدتلا رشع يف وهو ةثم

 | نيدلا لاج يذاقلا هلادبع « يرصلا هللادبع »

 الا هدلاو ىلعو رجح نبا ظفاحلا طبسس نيهاش نبا لاجلا

 "يورد لف يفالعلاى ع ندا

 ءاوو هب ىنتعاف يابتياق فرشإلا
 ىلاعت هللا همحر ةن

 ودجلا ركذو ًاريخ هيلع سائلا ثيم
 اهوا[ يف ]

 لصالاب اذك »



 ةديصقلا 1 دزع مر ديدحلا يف رضحاو يروثلا ناطلسلا ةرضحب
 01 يتهو يانا رباكاو ناطلملا

 ا. ام وجهلا ثيبخ

 راغقلا [ابلبقا
 عرش مولعو عئاش لطفي

 دجا ال تلق مهلمحتل كوتا ام اذا ا نيذلا

 ةعس ةباحصلا ءاكعن نا الا

 ملاس ةيلعو ىليل وبا ورسف
 ث هيلع ليذو تلق

 ةعيدو رخصو رمت ةلمثك

 يضوتلا لصالاب (1)

 راغفلا ايثدلا او يلو
 ايندلا رئاس يف امل

 راذملا راد ام لبق

 ىلعالو آلا هذه مهيف تلزن نيذلا مثو

 مونيعاو اوآرت هيلع مكتلحا

 لسرم ديخ اوقراف دق مهتركلا
 لدعم نباو ضايرع ةئاس اذك

 دلا نم

 * هلوقب دلاولا مالسالا

 لقم» قرزا نباو ورم نبا دبع



 دق ربلا دبع يضاقلا يتيب ىلع فقا نا لبق تنكو هنع ىلاعت هللا يضر دلاولا خيشلا لاق
  تايبالا هذه يف !متمظنو مهءامما تيفوتسا

 | نأ هخيرلت يف يلبححلا نبا ركذوأ
 لهاو نيرسفملا فالثخا ايف ني

 ىلامت هللا يضر دلارلا مالمألا عشان هنع هدشلا ام ديلا دبع يذاقلا فئاطا

 : باطخلا لصف هباتك يف هنع

 ابن !متلئاس ' ةيشبح
 قط «٠ ةموعن "نع لأسا تقفطو 0 20

 1 ةئس ناصح سءاخ نبخلا موي هتافو تناكو

 عش رسثع سماخ ةيمحملا قشمدب

 نيذ ةمالعلا م

 نيو تل
 ةبئاغ هيلعيبصو ةئمعستو ةرشع يف ةنس نا

 . ةعساو ةمجحر ىلاعت هللا هحر

 مدمالا خش
 ادحا يف .دلو نيدنسملا اعل [ يانا 00 ٌرحبلا ريحا
 ثدحع بتاتك وأ 3 داو نيتنثا هند نيداجلا
 نا دلاولا طي تأرآ ثلا نيدلا من خ + (ذيا تآرقو دبف نبا هللا راج ةكك٠

 لمالاب اذك وذ



 نيبلا قرح

 ا نيدلا لاك ةمالملا نع عاملاو تآارقلاب ذخاو كلذ هل ركذ هسفن قحلا دبع

 ئيدلا يقت خيشلاو يجيفاكلا ئددلا يبع خيشلاو 00 نيدلا نيما خيشلاو ماهلا
 ذيللت يرقملا يردنكسلا نيدلا باب

 تلبلا حلاص نيدلا ملع ةمالعلا

 نجرلا دبع ما ةيلصالا ةدنمملا ىلع

 دنسملا نع يكسلا ربلا ديع نبا دح ءاقبلا يلا ءاببلا نبا, نيدلا .الءيذاقلا ةنبا نوتاخ ياي
 يف ًادل+ ناك ينيملا ردبلاو رجح نبا ءزاجاو داجحلا نع يا رخفلا نبا دمت هللادبع يلإ

 5 5 .الا ىلع كم ليم

 ادباع ماع 3

 ةءالعلا ءلا لذا :/ .: 5 0 مالسالا
 رداجو مثريغو 5 3 يوارعشلا باعولا دع خيشلاو دمحا نيدلا بابش

 رشع نماث يف كعوتف دهف ينب راد يف ًالزان ناكو ةثيمستو نيالثو ىدحا ةئس يف ةكسب

 اهيف هفرج لغدي ال احلطصم اهيف ناك مايا ةثالث اهنم هوي رشع ينثا اكعوتم يقبو نابش

 هللا الا هلا ال لاقو امئانثا يف هئيع حتف مث ةءلك رطشب قطني الو يش هنم جرخي الو

 ماهالاو ةبابسلا اًذام هللا لوسر ًادحم نا دهشاو هللا الا هلا ال نأ دب
 رثالثو ىدحا ةئس ناضمر ةرغ يف كلذ ناكو ىلاعت هللا ةحر ىلا ًاضوبقم الا اتلاف

 يلالملا كلذ ( ركذ ) ايك ة
 دق نولوط نبا نيدلا ىمش

 :ادصم كلذ ناكو لاق رجفلا تاوا حيباملا . انطا

 ا ل / افطا لاق هيلع هللا ىلص ينلا ةدايزب
 يهو تايبا

 همايص ءذب حبصلا دمي ةكجب 2 هبورق' موي قحلا دبع يفوت

 هماح ماع هلمجاو ءىع افدرم نيثالثلا قوف ًادحاو دزو

 هماغ نم هت اريق هللا 2 اب.نكتيمل نأك ايئدلاملاع ىضق

 ةبمكلا باب دنع ةمسملا

 يلاحصلا يبا نبا هللادع انديس ب



 فّلخو ًادوبشم ًاموي ناكو دبف نبا نيدلا مجن هدلوو دهف نبا نيدلا يقت

 هنودو هيثب لضقا نيدلا بابش خيشلا مبطسوا نا ريغ ءالطف ءالقع ءاحلص ةمباتتم

 ىلاعت هللا هر ىهتنا نيدلا بح

 يميلح ىلوملا لضافلا ملالا يلع نبا ميلحلا دبع 4 ينومطسقلا يلع نبا ملحلا دع ظ
 2 ىلوملا مدخو ملعلاب لمتشلا يننخلا يمورلا دلوملا يفومطسقلا

 ,تلا بحصو !مئاملع ىلع أرقو مجعلا دالب ىلا رفاس مث جحو اهئاملع ىلع أرقو برعلا دالب

 دب قد رصمو م ماغلا د ل هعم لخدو ةريثك ىرق عار ل يلع

 خيشلا ةبرتب نفدو رصم نم اهيلا ملس ناطلسلا

 35 1 لاف ةئيمستو نيرتشعو ثالث ةئس لاوش

 برملاو ماورالا نم سانلا رباكاو
 و نواوط نبا لاق ناطللا

 ىلاعت هللا همحر دوكذملا

 ميلحلا دبع « يوالزأملا حلصم نبا ملحلا دبع

 :الا ديثك ًاضاوتم ناك ةيدمحلا قالخالاب قلختملا حلاصلا

 الا ىلا يا اي هللاو لاقف ةبوتلاب دبعلا يلع ذخ يديس اي هل لاتق لجد

 بادآ نم ايم هيلع أرقو بدالاب هقداس ىوعد ديقف نم ىآو اذا ناكو امريغ ربطتال

 هلأي مث ابنع راع هنأ يعّملا كلذ فرعي ثيحب موقلا

 .و يملا وا ديرملا وه ملحلا ديع خيشلا ناو عيش هنا

 اط يف نورفاسي سانلا هلل دملا لاقف ءارقنلا ةيبرت يف يخيش يل نذا
 ناكو كلذب نكتي ملو ينايلا نع ذخاو انناكتمولا انل خيعلا



 لا هاك مث هلاح دازو هلك نا ىلا

 ىلع نيبرحم انرمص يديساي لوقيو ياهلا

 يف هدي دف ًارانيد يل تاهو ءاوهلا يف 000

 ةدع ركعو كلذ دعب ميلحلا دع خ
 لكتل طامس هيف هل ةل ب دوبشم عماج هلو فاقوالا ابيلع فق

 .بذج نم غلبا ءاري نم بلق بذي ناكو هنم بيرق ءانعضال نان
 همفدو لاملا يف هنع هعزئ الا هسوبلم نم ايش

 حاصلا حاملا مامالا خيشلا يرسملا يفنملا يل

 ال سفنلا ميك ناكو فوصتلا ماعو ةثين

 نواكاذتي ةليل ةعمجلا يف هدنع [ءا]رقفال ناكو راسم الو ليا يف نودراولا ةنع عطقني

 متاد ناكو هرخآ ىلا ن : ناكو حا قيرطلا لارحا يف ءدع

 رخاوا دودح يف تام ركتاملا نع طورعملاب ىمأي ةدورشضا الا ملكتي ال تمصلا

 ,رق نفدو ةقبطلا هذه

 ناك فيرش يلا ينبا ناهربلاو لايكلا

 ىلاعت هللا همر كلذ دعب هتافو

 ١ نمجرلا دبع #4 يملكلا دمع نبا نحرلا دبع ف



 او جح مث فرصلاو وحنلا يف لفتشاو ةشفاثو
 ةيلوالاب لسلسملا
 كلا ىلع ةالصلا يف « عيدبلا

 عماج يراخبلا حيحص مخ

 يواخسلا ينعا هل يقارعلا ةيفلا

 يتيوشلا بن
 سيشلا هل نذاو ةياود يف هل تنذاو باتكلا رخآ ىلا دانلاو ةنملا

 نيب عماجملا ةمالعلا اعلا مامالاب هفصو نا دمب هل زاجاو سيردنلاو ءاتفالاب ةايجم يل

 يدلبارطلا دم نبا دم ةمالعلا ىلع 1 1

 لايكتا هل زاجا مث مولعلا رئاس يف بردنلاب هل نذاو لوصالا حيقنت يف نيمست

 يوري نا ةئسصستو سمخ ةنس يف فيرش يلا نبا

 الاب ماملا هل ناكو ةفطالملا ريثك- ةبكافملا
 ةيايدلا عم

 اخبلا متخ اذا ناكو حفسلاب ةلبانخلا ع
 مح ظعولا يف كلمسم هلو احب



 نيرو عبس عيبر عباس تبسلا ةليل قورةتشتو ايا مير عبا تسلا ةلمل يقوتو ةئممستو
 ىلامت هللا همر هدلاو دنع ريغصلا بابلا

 نيئدلا دباملا خيشلا ميهاربا نبا نمحرلا دبع « يلذاشلا ميهاربا نب

 يمفاشلا يرسصا | ءافولا يلا نبا مراككتملا يبا
 1 خيش ءافرلا يلا نبا لضفلا يلا عيشلا رخا وهو

 ةئمعستو نيثالثو ثالث ةنس يلاشلا عيبر رئاوا يف يفرتو لو حالصلاو ديحلا
 ىلاعت هللا حر

 نبا دم نبا ركب يلا نبا نمحرلا دبع 4 يطويسالا ركب يلا نبا نمحرلا دبع ف
 [4.] خيبشلا نبا دمم نبا بويا نبا رضح نبا دمت نبا نايء نبا ركب نيدلا قباس يللا
 نيدلا لالج مالسالا خيش ظفاحلا :دنسملا ققدملا ققحلا مامالا ةمالعلا خيشلا نيدلا مابه
 « ةعماما تافلؤملا بحاص يمفاشلا يديضخلا يطويسالا نيدلا لاك ةمالعلا نبا لضفلا وبا

 ةثفاثو نيعيراو عست ةنس بجر لبتسم دحالا ةلسيا برثملا دعب دلو « ةمفانلا تافنصملاو
 ام هلأسف يلبنحلا يفانكلا ميهاربا نبا دحا نيدلا زع ةاضقلا يضاق ىلع هظيفاع ضرعو
 سخ ريعلا نم هلو مدلاو يفوتو هطخي هبتكو لضفلا وبا لاقق يل ةينك ال لاقف كتبنك
 ىلا هتياصو دتساو محا : هدا كاذ ذا 0 لصو دق رهشا ةعبسو تاوئس

 ةيئرخيشلا ةفيظو نبل ننلا لك": الملا مهنم ةعاج
 ماكحءالا ةدمع ظنح مث نينس

 خياشم ىلع ىلوألا ةثالثلا ضرعو يواضيبلا 0 كلام نبا ا هيلو يوونلا جارتمو
 مثريقو يلارصقالا خويشلا خيشو يلبنحلا زملاو يوانملا قرشلاو ينيقلبلا ململا مالسالا
 نيدلا نيز ىلحم رضحو ةمجلا يف نيم هوب ةلماك ةنسس يلحلا لالجا رضحو هدزاجاو
 ضعب هريخا ءاملعلا نم ديبك لجر سلجم ريمص وهو هتوم لبق هدلاو [ء]رضحاويتعلا ناوضد

 عيبر ءادتبا نم ململا يف لافتشالا يف عرشو رجح نبا ظفاملا ىلجم هنا هيبا باحصا



 7 ارقو ينازاتقتل دئاسلا حرشو 3 لوصا يف ين شا هل
 يقابذزللا_ليلخ نبا دعس نبا ني لا نبا دمم نيدلا ىمش حلاصلا ماءالا خيشلا

 اهحرشو قطنملا يف يجوغ اسيا ةمدقمو فنصملا اهحرشو بجاملا نبال ةيفاكلا يفنملا
 ؟”يدربراجيا اهحرشو ةيفاشلاو طسونملا نم هيلع عمو الح هيوبيس باتكن م ةمطقو يقاتل
 0 تسو عبس ةئس تام ىتح همزاو يقارعلا ةيفلا نءو

 ململا مالسالا .اسءراشلا يلع نبا دما ئيدلا با 0 هنامز ةمالع ىلع
 جارسلا هدلاوا بيددنلا لوا 1

 ذتلاو جاما بلاغو ددملا باب ىلا

 فرعا مالسالا خيش سرد ايا مزأو 'يكرزلا ل ةلمكشلا نم ةءطقو 0

 نم ريثكلا هيلع عمو يسقتلا يف الماك هيلع هعحو جالا نم ةمطق هيلع أرقف يوانلا
 ةمالعلا سردد مراو تام نا ىلا همزلو هديغو ي

 نبا دمي يريحملا ةمالعلا سورد اضيا مزلو هدلاول ةبخنلا ملظن ىلع هحرش ةمواع
 فاثكتلا نم هيلع عمو هتارصتخم نم ءايشاو هل دعاوقلا حرش هيلع أرقو يجرفاكتلا
 كلذ ديغو يواضيلا ريفتو يئازاتفتل حيولتلاو ةعيرشلا ردص حيضوتو يننملاو هيشاوحو
 يكسبسلا نبال عماوجلا عم نم ةعطق ينانكتلا ميهاربا نبا دمحا زغلا ةاضقلا يضاق ىلع أرقو
 يلع اقيم يف أرقو هقيلأت اههالك هحرشو بجاملا نبا رصتخم ملثن نم ةءطقد

 بما دمحم نبا زيزعلا ديع نيدلا زع خيشلا ىلعو عابلا نبا ليعامحسا نيدلا دي

 نحو مورلا نم ةرهاقلا مهيلع مدق يناودلا ميهاربا نبا دم ىلع

 : و ةدهثك اورد يئكمحلا يداش نا ركب

 يدرياجلل لسالاب



 ىلا جارخلا باثك نم جابنما نع ًاسودد
 ب ي ان ركذ دقو سيددتلاو
 ةريثكلا ةلفاملا تاقلؤلا فلاو ني مجعملا قورح ىلع
 دقو فاؤ» ةئمسحخ ىلع امتذع تفين ةرجتعما ةدمشملا ةرّرحما ةنقثملا ةعفانلا ةعماجلا ةلماكلا

 نعام انتياور تقفنا دقو انه اهكذ نع انينغت امتربشو هتجرت يف يدووادلا اهاصقتسا
 يف هتافنصم رثكا ربا دقو هنع اهتياورب هل نذاو هل هتزاجا قجم هنع دلاولا مالسالا خيش
 نميلاو دنهلاو روركتتلاو برغملاو مورلا دالبو ةيبلخلاو ةيماشلاو ةيزاجملا دالبلا يف هتايح
 يدورادلا سمشلا هذيملت لاقملاعت هللا تايآ نم ىدبك ب فيلأتلاو ةباتكلا ةءرسيف ناكو
 يلع كلذ عم ناكو ًاريرحتو ًاقيلأت سيراك ةثالث دحاو موي يف بنك دقو خيشلا تنياع
 ثيدملا ملعب هئامز لها ملعا ناكو ةنسح ةبوجاب هنم ضراعتملا نع بيحيو ثيدحلا

 اي هنا هسفن نع رخو هنم ماكحالا طانتساو هبيرغو هلاجرو هنوئفو
 رثكا نآلا ضرالا هجو ىلع دجوي ال هلماو لاق هتظفل رثكا تدجو ولو لاق -
 هب لاتشالاو ىلاعت هللا ىلا عاطقنالاو ةداصلل درجتلا يف ذغا مرمع نم ةنس نيمبرا غلب

 كرتو هتافلؤم ريرحت يف عرشو مهنم .ًادحا فرعي مل هنأك ابلهاو ايندلا نع ضارمالاو ًافرسص
 ةطرر يف ماقاو سيفنتلاب ءامصو كلذ يف هفّلا فلؤم يف' كلذ نع رذتماو سيردتلاو ءاتفالا
 ناكو هانكس نم لينلا ىلع ينلا هتيب تاقاط حتقي مل تام نا ىلا اهنم لوحتي ملف سايقملا
 ىدهاو اهدريف ةسيفنلا لاوءالا هيلع نوضرعيو هترايز ىلا نوتاي ءاينغالاو [411 ءارمالا
 ةرجحلا يف ًامداخ هلجو هقتعاف "يصخلا ذخاو فلالا رف رانيد نلاو اًيصخ يروثلا هيلأ
 ناكو كلذ لثم نع انانغا ىلاعت هللا نا طق انيتأت دمت ال ناطلسلا دصاقل لاقو ةيوبنلا
 ءايلوالا ضعب نا هل ليقو هيلا رضحي.ماق ًارارم هبلطو هديغ ىلا الو ناطلسلا ىلا ددرتي ال
 ملسا مهددرت مدع يف فلسلا عابتا لاقف سانلا جئاوح يف ءارمالاو كولملا ىلا ددرتي ناك
 دقو تلق « نيطالسلا ىلا ددلا مدع يف « نيطاسالا ءاود ام مامن ًاباتك فلاو ملسملا نيدلا
 يؤدو ةفيرش تاداي ءكذ ام ىلع تدزو ةلفاح ةفيطل ةءوظنم يف باتكتا اذه تملظن
 ىلد يبنلاو ثيداحالا شعب نع هلأي يطويسلا خيشلاو مانملا يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 هيلع هللا ىلص ينو ارلا هذه هسفنب وه ىأرو ةنمل خيش اب تاه هل لوقي ملسو هيلع هللا
 هنا هتجرت باك يف يلذاشلا رداقلا دبع خيشلا كذو ةنسلا خيش اي تاه هل لوقي ملسو

 لوسد اي هل تاقف ثيدحلا خيش اي يل ملسو هيلع للا ىلص يننلا تيار لوقي ناك
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 كل ملسو هيلع هللا ىلص لاقف قبسي باذع ريغ نء تاقف معت لاق انا ةنجلا لها نها هللا
 خيشلا هل لاقو كلملاو ينثا يؤ دال كلا 0 9

 نيعبسو امضب لاقق ةظقي ملسو هيلع هللا
 ةلوايقلا تقو 0 ّن

 نحن اذاف كينيع حتقا يل لاق مث ةراخ نيرمشمو عبس ون يف لمرف
 ءام نم انبرشو انفطف مرحلا تلخدو مهديغو ةئديع نبا نايفسو ضايع نبا ليضفلاو ةحيدخ
 سيل نالف اي يل لاق مث مزمذ نم انبرشو انفطو رسسلا انيلص 0 فيل انساجو مزمز

 مث انفرعي مل نيرواهلا
 يديس عمم بهذا لب تلقف لاق جاحلا

 ناكو اهّيع تاقوا يف قفتت ىرخا روماب ًاضيا هديخاو ةثيمستو

 كا 0 0

 ددقلاب نم قدتو ا

 «ةيعرشل كالا «ةيلملا كئاوقلا يف هيلاغو ريثك ءدّبجو طسوتم هرثكا ديثك رعش هلو

 5 هيف داجاو هرم نف



 نيملا فرح

 ايفتكتسم انمضم هنع ىلاتت هللا يضر يعفا يف لاقو

 اح ىيددا نبا نأ

 هنع ىلاعت هللا يضر ًابتقم لاقو : هنع ىلات هللا يضر ًابتقم لاق

 ًامرق لئالا اها

 اج ىانلا كرتا
 ًآضيا ايم لاو

 لاجد ثيدحال ءالمألا با

 موق يلامالا ركحني افا

 الهلا لباقت ال

 مثءوست نأ درت نا

 ىرااو ىلا ملم
 ىرذا تيبلا بحاصو

 بهذم ريحا يف مل ام

 كبد ىلاو

 اثيثح بمس لالضلا يف اوس دق

 اهيدح نوبقفي نوداكتي ال

 حلفت .ارتا يذلاب
 حفصاو مهنع فعاق

 دوجملا يقاوتلا كسنع عدو هللا دعا
 درجسلا رابداو هحبسف ليالا نمو

 مرخنمب مزع امو تمرع يا
 مهتيخ نم الا بحاصا ال نا
 انطق ًاملاع الا ىلاجا الو
 ًادبا ةجاح ًاصخ لئاسا الو

 لا نطنلا ملال الو عيذا الو
 اودهش ناو اًيماع بحاصا الو
 ف امف ثدحا تسلو
 الكتم هلا يختم ماملام

 : اكشتم لاقو

 يرابلا نم ريدقت هدعايمل ام
 راقساب ًانامزاو ًاييقم ًارهد

 راثكاب ال ًاثيدص وا ًاحلاص وا
 الا



 نيبلا فرح

 اءالف هير نم لاثو  احارتساف تام نمل ىبوط

 اءالو ادب دق 'مههاذا هوس موق يف الا ننام

 ىدحأ ةنس ىلوالا ىدامج رشع عسات ةمجلا ةليل رحس يف هنع ىلاعت هلل يضد هتاف

 رسيالا هعارذ يف ديدش مروب مايا ةعبس ضرك نا دعب
 ناكو ًاموي رشع ةيناثؤ ر

 ٍ ل ةفارقلا باب جراخ نوصوق شوح يف نفدو علظع دبشم هل
 :روكحذملا ةرسشع ىدحا ةنس بجر نماث ةعجلا موي يومالا

 * هلوقب يفنحلا ليلخ نبا طسابلا دبع هاثرو ًاضيا

 دوجولا ماما رسلا دهتي 0 نيدلا لالج تام

 هرمي عقتب لاضلا دشرمو

 دوقرلاب يرطفنا بواق ايو
 دوعرلا كيف دعرت نا قح لب

 درمتلا كيف متاقلل قحو

 هوس قبت نا ”ضيبلا ل اياد

 نا ضرالاو ءام ا روغي ناو
 انبا كل كح ةبيعم

 ات الواو اييلع هلل انرّبَم

 درطقلا نيب ةحرلب تيئكاو 0 ىطإلا لبوب هنم غو

 هنا ركذ نولوط نبا خيرات يف ةديصقلا هذع ىلع الا فقا ملو ةلفاحلا يئارملاب يد هلماو

 واخت الثل هطخ نم انه اهبتكف نيمداقلا نم قشمد مهيلع مدق نم ضعب نم اهالمتتسا
 ىلاعت هللا همحر | ةيثرع نم



 نيدلا نيز ةمالعلا خيشلا ©” .
 نيرشعو عبرا ةنس سدقلاب يفوت فيرشلا سدقلاب ةيجالصلا خ

 موي قشمدب ةيما ينب عماج ةبئاغ

 لاما يلرنملا يكييكتلا فادبع نبا نحرلا دبع 46 هللادبع
 قشمدب ًاتومطم تامو اهيَغو ةيمورجلا يف دلارلا مالسالا خ

 زي يلا ناطلسلا دلاو ناخ دم ناطلسلا ىلا نودسفملا هب ىشوف ةيساماي
 « ابا 3 ناطلسلا

 او رفسلا ةبها
 وحنلا يف اب لمتشاو ةدم كانه ماقاف ةثئاثو نينامو ن املخدف ةكارجلا

 | لالج ىلوملا ىلا بهذي نا مجعلا راحت ضعب هيلع راشا مث لضنملا يف الها

 يف ركتسلا
 نع لزع مث ليعامسا هاشلا ةبراح يف همم ناكو مجملا دالب ىلا هعم رفاسو ةئمعستو ةرشع

 لك هل نيعو ةئمعستو نيرشع ةنس ناعم يف هلّقع يفهل لصح لالتخا ببسب ركسملا ءاضق

 طاريق فصت رادتسب لصالاب ضاي (1)



 هتافوخيرت يف ليقو ةثمتو
 ىذق نيح لح 2 ءادقلا يفن

 هتكسم سودرفلا الع يف هماتم

 هتاحر خيرات يغتي يذل لق

 + ثبا نعرلا دبع لف
 اضاف الاجر ناك ىشمد ليز
 ,د نم أريثك رضحو هسردل بيقنلاك

 كلام مامالا

 ىلاعت هللا همر ةئيعستو

 4# يكبابلا نعرلا دبع
 لا باحصا دحا يرسعملا

 ةمساو ةمحر ىلاعت هللا هحر

 نمحرلا دبع « يحلاصلا نيحرلا دبع ف

 انلاب يفوت يم
 اغ فيرش يلا نبا ناههبلا ةججرت يف مهركذ مدقت
 ىلاعت هللا همحر اهنم رخآلا عيبد

 ةانثملا محدقتب عسث ةئس

 ىلاعت هللا هر ةثمعستو ئيرمشعو



 مع نبا ماكلا نبا نيدلا نيز يضاقلا نمحرلا دبع 4 مزكالا نبا نمحرلا دبع »
 مرحلا رسثع يفاث ةعجلا موي زاجحلا بردب ةبتعلب يفوت ماكالا نبا ليعامسا مالا ةملقلا بئان
 ىلاعت هللا همر ةئمعستو نيثالث ةنس

 ةمالملا ملاعلا مامالا خيشلا دحم نبا نمحرلا دبع © يقاجوالا دم
 يرمملا يقاجوالا نيدلا بح عيشلا

 ثيدملا هيلعو هنم عحتو 0 هيلعأ
 يردنكتلاب دييشلا ع نيدلا سا

 سمشلاو يقارعلانبا 0 نبا مالسالا خيش نع
 يئاياتلاو لا نيز ةمالعلاو ملاص ميتا

 تأرق عب ايننتا.اهويفو ةج
 يموديملا ددصلا نع يطساولا باسشلا نع يووالا بتك ذاو يرد

 يفنحلا يريدلا نيدلا دعس مالسالا ث ىلع يئازاتقتتل صيخلتلا حرش يف أرقو يوونلا نع

 ةيلرالاب لسلسملا ثيدحلا يف عممو يدادغبلا مالسلا دبع نبا نيدلا زع ةمالعلاو يسدقملا

 ةريره يلا نحرلا دع ةمالعلا خيشلاو يوانملا فرشلاو حلاص ملَملاَو رجح نباو هدلاو نم

 نيدلا يبحم دنسملاو يزاجحلا نيدلا بابش دمحا بيطلا يلا ةمالملا دنسملاو يجيتوبالا

 نبا نيدلا فرش دم حتقلا يلا ظفاحلا مالسالا خيش نم مارحلا دجلاب همحو يفيرطلا
 يغارملا ركب يلا ظفاحلا

 نيدلا يفت ةمالعلا ن
 نبا ميهاربا نب فسوي ندلالاج من

 عمج نع يدا
 ةنورقم هعيجل ةلوانمو عامسو 5 0 [نقن تركو ةئلا ىلع مدع

 ةنس لك يف ةريثكح تارع هيلع ماس يتاجوالا بحملا هدلاو مهنم ةدرجم

 ةعرز وبأ ني ها :راخع نبا دمحم ئيدلا ىمت
 نم ةيرداقلا ةقرحلا سبلو 0 احا

 رون نسح نساحلا يلا فيرسشلا ديسلا هم نباو ىلع



 نيملا قرح

 يمفاشلا بيطخلا يثكرزلا ئدلا بابش ىلبلا يلا دحا خيشلا نمو [يزاليكتلا ندا

 ءاقرلا يل نبا حتفلاوبا 6-0 جا اج ناطعأ ا نم بحصو حمانا نإ
 رثعملا ديبكلا خيشلاو

 ا نئدلا لاي 0 نبا دمم يديسو ناطلس نبا دم ي.

 يديسو يماثلا ارق نبا دحا يديسو 1 ليما يديس بحاص رهام خيشلا يذيسو

 يديسو يةركلا رع يديسو معلا لا ي

 لال مش هنم ىلاعت ا يضد هلو

 ميظع بنذ لوه نم 2 ىثمتا يفن لوقت
 ميحرلا ذض تّناو 22باتع نم ال

 : ىلاعت هللا هر لاقو

 ىثخا تلف محرلا تنك اذا

 يلثم بنذلا ينك دع مكو

 : اطيا لاثو

 يميحرو يمحار اي
 دبع قاجولا نبا

 هيف داجاو هيف تام يذلا هضرم يف لاقو

 اًسبلقتلا بوئذلا نم تضرم ال
 يديس ةخحرب يعاطا تقلع

 همر هتافو تناكو

 ةثيمستو
 ةمالعلا مآمالا خيشلا ةقدص و

 نم ثيداحا يللا يداملا ناهولا هيلع أرق يمفاشلا يكل نيدلا ني دهازا ثا عرولا

 +لا نم لوالا رشلا يف مارحخلا دجمملا ءامت , هزاجاو ةتلا تكلا

 ةئيعستو ةريع سن



 نيملا فرح

 ميحرلا دبع لضافلا ىلوملا يلع نبا ميجرلا دبع #« يمورلا يلع
 َُ يلع ىلع هب رهتشاو كلبب هدلاو هبقل يفنملا يمورلا يلرعلا ني

 سردو دراما نسمح [جيصق ايكذ لرصالاو عورتا
 يناثلا ىدحا سيردت ىلا ديعا مث ةيتيطلقلا ءاضق يلو مث

 ىلاعت هللا هجر 1 ةرستو يرو ثالث انس اهب سردم وهو

 الا ميحرلا دبع  يبانبالا ميحرلا دبع وف
 ناطلسلا نا يوارعشلا باهولا دبع خيشلا هنع ءاكتح ام

 تك قتح ناطلسلا ىلع مربي لاز امو ىفوتملا دلو مسا بتكاو يما حسماف يبل بلا ديرت
 يلربا لاقو هايا اهاطعاو موسرملاب اهءاج مث ىفوتملا دلو رهو ةأرملا كلت دلول فاصنا ةرشعلا

 .ا ءوس نم فئاخ يناف مالسالا ىلع توما هلا
 ىلاعت هللا هر ةقبطلا هذه لئاوا كددا

 يمفاشلا كلسملا يبرملا حلاصلا عيشلا”
 ةبئاغ هيلع يلصو ةئعستو ىدحا ةنس يف 1

 اهنم لوالا عيبرت عسلت ةمجللا موي قشمدب يومالاب

 را دبع
 نيدلا نيز نبا ئدلا

 نبا دوحت نبا دمحا نبا
 يفاوترتلاب سوم ىلعالا هدجو يميجعلاب فيرشلا ى

 ٍبابش فحاصملا بتاك يرقملا مامالا خيشلا نبا نيدلا 0 ضان

 طاربق رادقسب لصالاب اي (1)



 نيملا قرح

 ةنس ةرخآلا ىدامج رشي سداس يف دلو يمفاثلا قشمدلا لصالا يمدقملا دمحا نيدلا

 ةئمعستو عست ةنس يف يفرتو

 ميهاربا

 مالسلا دبع « ماللا دع »

 :رهاقلاب فك رحلاب

 ةعساو ةمحر لاعت هللا همحر اب

 لقتل كسسانلا لذافلا خيشلا لاملا دبع « ناطلسلا ماما لاعلا دع ٠

 ١ هل ترسيت رصنلا بابي هتسردم ماماو طالب ناج ناطاسلا ماما يفتملا يرصملا

 دع خيشلا ناك يوارمشلا باهرلا دع خيشلا لاق عتقتلاو ليلقتلا الا ىلاف هيلع تضرعو

 لاق هلكاي ًائيش هل مدقي قح هقراقي دحا نكي داك ال ائينع اك ًالاص الجر لاملا

 دجو (؛ * رسشنا لاق ءاملا يملا مّدقف مامط هدنع دي ملف ةرم هيلع ثاغدو

 ىدحا ةئس راوا يف هتافو تناكو ىعتنا هرحتو يمالا يدي نيب اضيف ةسبايلا ةمقلا
 ىمسي اللضاف دلو ىقعاو يلالعلا لاق ةئمعستو أشن ةيعبح ةما نم ئدلا

 ةيناثلا ةقبطلا يف لاملا دبع نبا ئيدلا نيما خ

 دبع أ بوذجلا لاملا دع ف

 ًافيص رازالا ىبلي اناو صيمقلا ى

 ابطا

 مث ىرقلاو دالبلا فوطي ناكو رصم عراوش

 كيو ةربع هداشنا نم سانلل لصحيف ملسو هيلع

 ايك رمالا ناكو بويلق يف لاقف معا هللا تاقف دب يأ يف ينونقدت ءارقفلل لا

 دق هيلع اونبو بويا طش يف ين ن* ًاسيرق نفدو مايا ةثالث دمب تام لاق

 ىلاعت هللا هحر ةئممستو نيثالثو فينا ةن

 ١. راج نبا دنحا نبا فيطالا دبع ن



 نيملا فرح

 يكلا يدل يدلل 2 ريل دنسملا حلاصلا 0 لاس نبا ( راتع 3 نبا ىبحي نبا

 هفلسك فورعملا يمفاشلا
 يف هيبا عم رفاسو ميظعلا
 ةيثك انك 0 ضعبو باوبا الخ 0 ,غارملا حتتلا يلا
 ريثك .ايشنا هنمو دهف نبا نيدلا يفت ظفاحلا خيشلا ىلع عبو

 يلارتخسلا بويا هرججو ةيلوالاب لسلسملا يواتفزلا
 ْض ل 0-0-5 ينيمامدلا ري نأ نا دع بأ عار لظفاحلا مهن
 ٠ ناكو مهديغو ةعاج نبا ٠ 3٠٠ اسو يريدلا دملاو تا

 يلامت هللا همحر ةئمعستو نير

 نيدلا رع حلاصلا عيشلا دم نبا زيزنلا دبع © يرا ىلا دمحم

 نيئدحلا ىلع عم ىلامت ءايلوا نم ناك ىشمد ليزت يدادغبلا" يوانرحلا نيدلا رضان نبا
 ىداسمج يرشع ن ةليل يفوت ابو قشمدب نطقو هديغو راجنلا نباك نييدادغبلا

 نبا دم نبأ دمت نبا دحم نبا رمع نب
 دمحا نبا دممئبا مشاه نبا دمس نبا هللادبع نبا دحينبا
 ةيفنخلا نبأب ريبشلا دح نبا رطج نبا هللادص نبا رغج نب

 ةردقلا ديفملا لاحرلا نقثملا ظفاحلا
 صفح يلاو مساقلا يلا نيدلا محن

 فوزمملا ريخلا يلا نبا رصنلا يلا نبا لسضفلا يلا نيدلا يفت ظفاحلا ةلحرلا ةمالعلا
 نيسخ ةئس لارش يرشع بلا ةليل نم رهخالا ثلثلا يف دلو دهف نباب هقلاك

 ةيفالاو يرقثا نبال داش

 يوابرحلا ابلماو يوانرجلا ؛م+ ص « ج2 يف () ١ طاريق فصن رادتمي لصالاب شاي 1١



 نيملا نرح

 نم اهريغو بلو ةاحو كمبو اهتيطاصو قشمدو سلبانو ةزغو سدقلاب عمشو ةيرصملا

 ةنس يف كلو تاونس عبرا و دمب رصم ىلا عجر مث هدلب ىلا داع مث ءو دهتجاو ةعامج

 داشرالا يفيطابنسلا ىلا دبع فرعشلاو اياك مالسالا ىلع أرقو ةثفاثو نيعبسو سخ

 ينلا ةنسلا مسوم يف رفاس مث هدلب ىلا عجرو اهريغو ]1١1[ ثيدحلا ةيفلا يوانسسلا ىلعو

 بحمل ىلع اذكرو داشرالا لوا نم ةمطق ٍباطَخ نيزلا ىلع ىثمدب أرقو

 رفاسو نواّجع يضاق نبا يرقتلا سورد رضحو ًاضيا ةكبب هنع دا دق ناكو يورصبلا

 مالو اضيا ةرهاقلا ىلا داع مث هدلب ىلا داع مث ةرهاقلا ىلا زفاسو عجر مث باح ىلا امنم

 اهزالم اب ماقاو هدلب ىلا داع مث يداملا جارسلاو ةيلماكلا ما ي

 رونلاو رخفلا ءاخاو ريسفتلاو هقثلا نبا ناهربلا زاجملا ملاع ايف مزالو لانتشالل

 زم يدرومسلا ديسلاو يدشرملا تقرلا يلا نع وحنلا ذخاو هلوصاو هقفلا يف يعكافلا

 ثيدحلا ملع يف عربو يكتاملا ململا ىيحي ةمالملا ىلع قطنملاو وحنلاو ةئيدملا

 ل راق اشملا عم ذاجحلاب

 يش مجم
 و ناكلسلا
 مسهلا
 هدلاو نع ثراوط نبا ركحذو ةئلمتو نيعبسو نينا

 * انو اههريغ ملت مل هنا ركذ ن يف ةيلوالاب لسلسملا ثيدحلا

 لسرلا ديس نع اذك ءاملا يف .نم مهري ضرالا يف نم ثومارلا

 نع رفملاو ىذرلا لانت هب مهعراو هللا قلغ كبلتب محراف

 لسلسملا مث ةيلوالاب للملا ثيدحلا هئم عبو ًارارم هزاجا هنا ًاضيا نولوط نبا ركذو

 |. نينثالا موي كلذو نيملا فرح لسلسملا مث نيدمهحلاب

 يمدرلا زيزعلا دبع ةججرت دمب ةججرتلا هذه غقن نأ يدهيالا بيترت انت بهب ناكح ىو



 نيملا 0

 يندملا فيرششلا ديسلا نيس نبا فسوي نبا زيزنلا دبع * يمورلا زيزنلا دبع وف
 ٌ || بحاص 2 يمدرلا يلج دبامب ريبشلا لضافلا ىلوملا

 ضم .اسلا 3 دم نيدلا
 تاغ ديالا ناطلسلا 0 فورعم 1 ىلوللا مث يل نيا يلع ىلوملا مث يباج
 عبي ًايذاق مث يلوييلك ةسردب اسردم راص 29 [ مث
 ىلاعت هللا همحر ةئمعستو نيثالثو ىدحا ةنس يف

 نيدلا نيز خيشلا نننملا ةءالملا مامالا خيشلا دافتلا دبع ب رىضلا دافنلا دبع 9

 سوبطم 6 ةدليب ةنجلا هالص يف قالك ثأن ملل ل ريرضلا يمفاشلا يرصملا

 يابارط ريمالا عاطقا يف ةيراج تناك هذه نا كلذ ببسو لاقت ةيردنكسا نم برقلاب

 ذل ةدلبلا لها نيبو هنيب عقوف ورم «وبا ) هسا اهلا كرادتم لجر اهيو بونلا ةبون سار

 0 0 نا

 ىلاعت هللا همر ةثمعستو ةرشع ثالث

 لدالا يمجملا ينحل اشاب لداع نبا دمحا نبا حاتملا دبع 4 يمجعلا ف

 يبي ىلوملا مهنم ةعاج ىلع أرق نسح طخ هلو اتقع اتت الضاف لام ناك مور ايامنا
 ناكتي ىلوملا ةسردب اسردم داص مث ديؤما نبا نمحرلا دبع ىلوملاو يبيلكتسا :..الا نيدلا

 تامو ةيئيطاطتلاب اشاب هاربا ةسر

 ىلامت هللا همحر ةئمعستو نيرشعو ثالث ةنس ابي سردم وهو

 خيشلا ةعاجئبا دوصنم نبا دحم نبا رداقلا دبع «' بوسيملا دمت نبا رداقلا دبع »
 نبإب دفص يف فورعملا يعفاشلا يقث.دلا م يدقصلا نيدلا ني بوسيملا يضرفلا ملاملا

 اج اباوب ناكو لخد نيح املزت هنال ةيناربلا ةيماشلا ٍتاوب قشمد يفو يرسصملا

 هسد ضو ج نابعالا تايقر شاه يف عوبطلا قئافشلا باتكن



 زم ندبلا فيم ناكو كاذيف 1
 اوت املو ةعاجج هب عفتناو نامحلا بتكلا ءارنش

 يفوت ايو سانلا اهسيزدتو ةيباخاو رسعنلا يلإب لغاد ةيمراملا
 سيدارفلا باب ريق نفدو يوءالإب هيلع يلصو ةثمعستو ثالث ةنس ةجحلا يذ رسثع سداس
 ىلاعت هللا هحر

 ىبيع نبا رمج نبا دحم نبا رداقلا دبع 5 ىلبتحلا يحيجرلا دمت نبا رداقلا دبع 01

 خيشلا دعاسم نبا ميهاربا نبا رب نبا فسوي نبا سنوي نبا لاله نا قباس نب

 مث يملا يفابيشلا نيدلا سمت ىلاعت هللاب فراملا خيشلا يلا نبا نيدلا يبع كلسلا
 ىلاعت هللاب فراملا ىلعالا هدجو يحيجرلا نيب فرع يلبنحلا يملاضلا

 بحاد دلو هديغو ناكسلخ نبا هتجرت كذ ةيسنويلا ةفئاطلا

 ةمالعلاو ءدلاو مهنم ةعاج

 / ار يردنكحمالا حتقلا وبا خب
 الباك يرذنملا بيهرتلاو

 نبا رمع ئيدلا

 ىلاعت هللا همر ءاعدلا ةّفص دنع نويساق حف نفدو ةثمعستو رساع

 نبا رداقلا دبع و»
 اخنللاو دلوملا يبلطا لصالا يتيدام خيشلا نبا نيدلا يبع ةمالعلا
 رغتشا مث هل ةئثاك ترئاجي ربالا عنصي ناك هنال هوباو وه رابآلاب ديبدلا يمفاثلا رادلاو

 شماع يفو رداقلا دبع نبا دمحم لمالا يف 6 كيدحلاو اهللو لصالإب اذك
 رداقلا دبع نبا دمحم نيا رداقلا دبع : سنلا لوا يقو رداغلا دبع_1مو ص « جد



 بتكو يواخيسلا سمشلا هديغو ثيدحلا هنع ذخا نم ناكو هبلط يف لحرو [ ملعلا يف ]
 :و نيناثو عست ةنس ةرخألا ىداج لئادا يف ةخدؤم ةلفاح ةزاجا هل

 ممتملا دبع نبا دمحم نيدلا ى

 سيردتلاو -اتفالإب هل نذاو
 : انمضم احلم همقنل هدشناو ًاريثك هيلع ىثثا نا دعب

 بلا نمحا مكنع مث مكملع نع 2 ةنريَخ ناكرلا ةلئاس تناك
 رظنلا ةقد هتمح ملع

 يرصب ىأر دق امم نسحا يان هلو

 ىتح هليصحت ىلع كر ملعلا بلط ىلع ىلاعت هللا همحر ةججرتلا

 عم ناكو عامشلا نبا نيراو يداملا ناعربلاك اهذالضف هنع ذخاو
 زغقتلا رهاظ فلكتتلا حراط ةرابطلا يف

 ةمالع تناكو هيلع ءانثلاو هتبحح ىلع ماوملاو صاوخلا
 رادب راص ىلجحي دقع رضح هنا هنع يكتحو هلامفاو هلاوقا يف قدصلاو لوبقلا
 كلذ ىلع رباكالا ضعب ب همالف هناكسم نم عفرا ناكتم يف ةلهملا ضمب سلخ بلي لدملا
 يقف سلج ول يح اي هللاو لاتق كقرف لي هكر | 4 لانو

 وهب نم سلخ ًاسلجم رضح قثمدلا يبيطلا نيدلا با
 1 مل هنا لاق كلقوف سولملا نم هتنكم مل انالوم اي هل

 خا ايك لوقي دابالا ين

 را حدقي رغ كلذ. نايب بعا ال يا
 خيشلا كلذب بابا ادكح بقي مل قشمدلا ن نك تلق ىعتنا
 تاكو افيلعل نع لثس نيح يجانلا نيدلا ن الملا ظفاملا

 نبا رحاقلا دبع 9

 ثلا يدفصلا ىلامت هلي فراملا دهازلا ملاعلا



 نعو ةوقصلا بحاص يلمرلا نالسرا ئبا نيدلا بابش حلاصلا ةمالعلا خيشلا نع
 رعماو ملا نم هلحع نوقرعي ال املها دنع ردقلا لوهجع دفص ةنيدج ركذلا لماخ
 يلع يديس هيقل ىتح ناذالا ةغيظو رشابيو لافطالا 'ىرقي
 0 ةمالك

 نم ةدلي يف هنا لاقو بيبح نبا مهنم مه

 ارق يف ٍتيبح نبا

 بيبح نباب هرس هللا
 الا ٠١[ 81 نم لاعرلا
 ال روما سلتم © لوألا
 رطعبب برشلاو « عانقلا فشكو « عاملا
 تالآلاي هبرض نع هنع ىلاعت هلل
 ؟ ًارتستم هنع ىلاعت هللا يضد

 لقشم لصالاب 0



 نا الا هللا ىلأيو رتسنلا لجال كلذ لك لفاحلاو قاوسالا يف ناك اميح
 ناذالا عم اثيح ناكو نيفراعلا لك نم هنا سوقنلا يف عسر ىتح
 ةطاصملل يداي افاو هدي نكمي ال ناكو دفص بثان ماما سوئادب ىثم
 عمس سانلا بعادي ناكو ًادحاو ًادحاو مهتيناوح يف مهلاصيف قولا لها ىلع فوطيو

 ثي ال يا مي سيل لاتق هنم بجعتف يك سيل لاقف ميك ىلامت هللا نع لرقي الئاق

 ركب ةنسي فلا اذكح اذك يرم ةرم لاقو .يث هلثك سيل هنال .ديغ الو يلغلا رهو
 هيف سانلا دادزي الو ايومتو ارتست كلذ لكو ساعنلا ةنسلاب تدرا لاقف هيلع ركناف نيسلا

 قداص يفءاج ول لوقي ناكو لقرعم مهرغو انكحت_ نولوقيف ينوتاي لوقي ناكو ًاداقتعا الا

 ىلع ضيفي تح قوشلاو ةبحلا هيف يرستو مارغلا هب روثي هتءادب يف ناكو نيمري يف هتخبطا
 درفني ناكو هندب يف ةنئاكلا ةرارحلا ةدش نم هنرس ىلا لصي الف ريك ءانا نم ءاملا هسار

 ضويفلا هتءاجو « ةيادهلا هتفاوو « ةيانملا هنا ىتح يراحصلاو يراربلا يف يلايللاو مايالا
 0 ةراشنلا 1 اخرا كك ال د را تارا

 :هفنل انهض اهدشنا ءارقنلا نيب ةب ا 7 لع يديس نا هنلب لو ةرلل هده ف

 ءركذب هوسالا تالت ىعسلا ىلا ٍيقملا بلكتا امس دقلو

 م.هلا لها نم ناك هنا قاوذالا لهال دبشي ام« ةينسلا يف :د نم نمت رعش هل ناكو

 ىطوثم يثماق لصالاي م ءيضوتم لصالاب (1)



 ةيئاتلا نم ةيبرعلا ءاملع همآسي ال ام هميكارت ضعب يف ناك ناو « ةينابرلا رارسالاو « ةيلملا
 : اهلا يذلا هنع ىلاعت هللا يضر يمفاشلا تايبا ىلع اهب ليذ يلا

 تاقثملا لمح نم يفث تحرا دحا ىلعدقحاملو توفع امل

 اهحرش ىتح «:لوقعلا اهيناممل تداقتاو ةنسلالا ىلع اهتايبا ترج

 لحو « الفا ًاحرش هنع ىلاعت

 وأ نزولا ةفلاخع نم اهيف عقو ام ضعب نع رذتعاو « الفاك اتادارم ءاصقتساب الح !مظافلا

 ىلاعت هللا يضر ابمظانل قفتا دقو «بيرغو فيطل ىنمم لكتب اهيف ىلاو « بيكرتلا ةكاكر
 حلصاو هيلع اهيف اهضرعو ناظقي وهو ملسو هيلع هللا ىلص يننا ةيناحور ابيف ىاد ةعقاو هنع
 يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةيؤر عوقوو ناسحتسالاو لوبقلاب اهاقلتو اهتايبا ضعب هل

 يف كلذ دهن مدقت دقو ةداعلا قرخو ةماركلا ليبق نم ءايلوالا ضعبل قن
 او ىتسحلا هقأبو ىلامت هللا هحد يلمويسلا نيدلا لال خيشلا ةمجرت

 * هنع ىلاعت هللا يضر بيبح نبا

 ثالاحلا يف ىلو رمعلا ( فوست ١ مكو يهالنلاو يناوتلا اذ مكحاص اي

 تاحفن بيط قشناو كداؤزف حتفاو و عساف راحسالا يف كوعدي قملا

 تيا ليترت يف كبد جانو بطو يفاعملا راكبا لجتساوتلحتساو

 ثادومالا يف هيلا او نئن هبو نعتساو هيف نانلا نسحأو
 تاقيلخلا نادمس كوش نم هيلغاو 1١" راجشا كبلقب .سرغاو
 تاءاط هنم قلت كالو٠ عيطت حلصاو هللا حلاصو
 تالا لها يف فيك اورطن ثوربدملا ملعي و



 نم ضعب هيلع لاطتسا دق ناكو هلظ

 مانو « اديصن دحي ملف هقح ذخا يف
 «ضرعلاو لوطلا ةعساو « ض

 لجرلا اذه نم تلأف لاق « راقتف'
 « هيدي تلّنقو « هيلا تمدقتف لاق « بيجح ن

 + يردا ال يديس

 يلاوملا ىلوم ' ىلآ هد قم اًثمنم دهت ل نا

 نباىسوم نبا ليربج نبا دم نبا رداقلا دع #4 نبا دمت نبا رداقلا دم 9»
 دلاو وهو ليدبج هدجم يهشلا يمفاشلا يرقملا نيدلا يبحح ةمالملا ماءالا خيشلا جزفلا يلا
 لع نيئالثو ثالث ة لو ئدلا ةاضق يذاق

 نفدو ةثمعشتو ةرششع عبس ث رششع عسلت ةعجلا ةليل اهب يفوتو ةزغب يمفاشلا بهذم
 رشعس داس ةمجلا ةالص بقع يومالا عماجلاب ةبئاغ هيلعيبصو ديماوعلا

 ةيناثءلاو ةيسكارملا نيا أو ب فراملا فيفعلا درهما دقتمملا

 يواخسلا هطبطو طض اذك“ يلا 5 لا نبا نيدلا ئذ
 ,آاطي عماللا ءوذلا يق

 نكلو ايج نيثلا



 وطشمد ىلا ةيسذ ةمجعم ءاخ واولا دعبو ا ءاط

 ىلا مالكتت نآرقلا عامس بجي
 ك هنم نودهاشي اوثكو اهدمب اف نيناث نم

 3 تلق لاوحالا بارا رباكا ن نم ناكو يللا عا عامشلا

 أي ناكو . دلاولا مالسالا خيم هدلو هب عمجو ىلامت هللا ءايلوا نم مهعم

 ب ال هناب تبجاف يلمويسلا لاق اوقدصأ

 لفاح فيطا زج

 يمفايلاو يصوقلا رافنلا دبعو

 م لك يدلو اي لاقف رداقلا دبع يديس ىلع ةرم لغد
 ةءادب كل ركحذاو بذك دتف هللا دي ريب هتداعس نا لاق نم رخآ ظفا

 لا نم سرفلا ربظ: قلع بكار اناو اًئدلا يف ىمسلا نم عججعا ال طوطتد

 اناو ًاموي يسرف بكار انا انيبق ايئدلا يف دهملا يف لثملا يف يل برضي ناكو اذك“ دلب ىلا

 قيفامت ةثالثلاو نيمويلا يبساسخا نع بيغا ترصف يملا بذاج يل لصخ طيغلا ىلا بهاذ

 ةمحلا ىلا ةمجلا نم بيتا ترس 6 0 رهغ رخآ دلب يف اناو يلوح سانلا دجأف
 داو اذه ناك نا مهللا تلتف امري رشا الو لكحآ ال رهشلا ىلا رمش

 والا تدجوف ربشا ةمست دعب يدلو ىلا تي لع قالا وم

 انا ال اولقف دلبلا يف لصف عقو له سانلل تلقق اوتام دق رادلا بالك ىتح ابلاو مهتاماو

 يل سيل اذه يموي ىلا ةحايسلا يف تذحلاف قح دواو هنا تلقف طقف كداد يف كلذ عقو

 دبع خيشلا ناكو هظفلب هتياكسح هذه "يلع نيتتلا نيتبللا ئيتاه ىوس ايئدلا نم ةقالع
 عومسم ماملاو مهنم صاخلا دنع الوبقم سانلا نيب لاوحالا رعاظ ةيالولا روهشم رداقلا

 ناطلسلا ناكو رصم بحاص هل لاقي ناكو ةعافشلا لوبقم هنود نف ناطلسلا دنع ةءلكتلا



 نيبلا قرح

 اهيلع سانلا فقوو اهارقو رعب عماوج ةدع ردعو هيمدق ىلع هيدخ ارمي هآر اذا يابتياق

 يركبلا نيدلا لالج خيشلا اهب هتيوازو رصمب هعماج ةرارل يلوتملا ناكو ةريثكتلا فاقوالا

 رص ةاضق نم ًالوا نيدلا لالج خيشلا ناكو يركتبلا نسحلا يلا خيشلا دلاو وهو
 خيشلا لبقاو ىلامت هللا هعفر رداقلا

 اللضاف رهاظلا مولع يف لف

 يضر خيشلا ىلا رداقلا دبع خي او رداقلا دبع خيشلا ةمدخب هدلاو هرماف اهيف
 يف هلزنم يف هل امزالم نيدلا يضر خيشلا دنع لاذ الف رصمب ًالزان

 هل لاقف تاراشالا فئاطلو ةفرعلا
 نم نيدلا يضر خيشلا رفاسو كلو انل عسق رصصم تيقب ام نسحلا ابا اي نيدلا يضد

 ةثمعستو نيرشعو ىدحا د ىلا ]٠١6([ رصم ةربشلا ثراص ةميظعلا ةربشلا ت

 رداقلا دبع 3 نم يركتبلا دالوال

 سبل هرصب رضا نا دعب ناكو ناتبج

 باح ثّدحم عامشلا نبا رمح ينيزلا هبحاص ىلا اببتك ةلاسر يف يوحلا نا

 همالكتب دهشتسا ىثح ةفرعملا لها نام لاع مالك هل ناكو ىرخالاب ممعتو ةدحاو

 صخش هل لاق هنا ىلاعت هللا همحر يرصملا يطوطشدلا نع
 هتشاحو ىلع كنسح نم طح اذ اي

 ةثمعستو ةرشع يتدثا ةنس نا
 اذه لمحي ام نآلا كلقع نا فرعا اثا هل لاقو اياصوب ءاصرا غرلللا نود وهو

 هذه ظنحا لاقو امتكتف ةاودلاب هتيتاف لاق اهبتكاو ملقلاو ةاودلا تاه نكتو مالكتا



 م4 نيملا فرح

 ريغ ىلا تاغتلالا مدمب كيصوا اهايا كملع نمل وعدتو اهانمم فرعتو ريكتت ىتح ةيصولا

 هرماب "7 1لا ربت ال رومالا عيجج ناق ةرخآلاو ايندلا يف كروما نم .يش يف لجو زع
 ىلا دومالا يف عجاف

 كبلقب اهيلا ترظنف نينوكلا رئاخذ كيلا
 هىلاش ىلا بهذف هيلا سائلا ءافم عرذا ةئالث ومن افولا مايا طبه مث ًاموي فقوت رحبلا

 لا داكو تقولا كلذىفواو رحبلا علطف ىلامت هللا نذاب '”(علطا) لاقو هيف ضاخم لينلا

 زيحلا يف ال رحبلا يف ةيذعم يف طقيؤر ام هنا 3
 اسف .ايواط. اقاح ًاثام ةرم جحو بلا اذهو بلا اذه يف هنوزي اوناك انا ةبو

 يتلا لع دج حرطلا ةكتد مجم مالسلا باب ىلا لصو
 ةئيدملا مرجم مالسلا بإب ىلع هدخ عضو ما ثا ىلص يننلا داز او يمسلاو فاوطال

 نبا فسوي لاق دجملا لغديملو جاجحلا عجر نا ىلا اقرفتسم

 اطاسلا نا عصا يلا تارثلا رجم يحا
 الا عب 7

 ىلع ةمحز اندجو بلح انلزت الف لاق ىنتخا هيلع ملت انلزت اذاف عرخا

 هذه يف فيعض ربشا ةسخ انه هل يطواشدلا رداقلا دبع يديس |
 انكو لاق نيرششعو ةسخ و نم رصم يف هان

 ذو هرما يف انيحتف اولاق اك ًانيمض ءادجوف

 ركتسم ناك د قو ةثغاغو نيمست ةئس بلح لخد
 موي هودجو مهنا اوربخا ًاررصنم يابتياق ركسمع داع الف دجوي مل مث مايا بلجم رداتلا دبع

 دنع ًاريثك تيبي هنا هعئاقو نمو بلج هدقف موي نم ًابيرق مثهرصن موي ناكو اورصتنا

 ملسم اذه رداقلا دبع خيشلا مهل لوقيف كلذ ىلع سانلا هموليف رحبلا باب يف ينارصت لجر

 هللا يضر ةروصح ٍيغ ةدوبشم ةيثك هبقانمو هتاماكو همالسا نسحو خيشلا ةكربب ملساف

 يف تام دق رداقلا دبع يديس نا ىرغصلاو ىربكتلا يوارعشلا تاقبط يف عقوو هنع ىلاعت

 هنكلو هنع ىلاعت هللا يضد هتاقبط يف هتداع ىلع هنم بيرقت اذهو ةئبعستو نيثالثو فين

 عطا لصالاب 9 الا 0س سس عج يفو لا لصالاب د



 نيملا فرح

 ابنا نولوط نباو يدجلاو ينالعلا خيرات نم رداقلا دبع كا ةافو تررح يفلاف انه دمبا

 اهنم نابعش عسلت املا ررحو ةئمعستو ئيرسشعو عبرا ةنس يف تناك
 ءارمالاو وه ةملقلا نم لزنو كلذل ”متغا يرفظملا كب رياخ ينمي ءارمالا هتافو غلب انو لاق

 + اورضف- ىمحي ال نمو تايالولا بايراو ةلودلا ناكراو تؤرشابلاو ةاضقلا ةاضقو

 اهيف نفد ينا لا هتيواز يف رمي وهو يركتبلا ئذلا
 اياب قلم يتب ناك مم تقول ناف ةبقلا

 ىلعو ,ركصذملا مويلا يف ةبئاغ هيلع يلح ل 0

 ىلاعث هللا 0 يسدقملا ةعاج

 نسوي نبا دمع نبا رمح نبا دم نبا رداقلا دبع « يميعنلا دم نبا رداقلا دبع 0

 مالعالا اهيئدحت دحاو
 قشمدب ةيعناثلا [ ١٠١7

 يجانلا هاربا خيشلاعثالو ة
 ةمالس نبا رهتشا هبو ليلغ دباملا حلاصلا

 يجيرالا قازرلا دبع نيدلا سمت نيملسملا ينم ةمالعلا خيشل
 حلفم ةمالعلا هيقتلا خيشلاو يوازغلا باطخ نيدلا نيز ةمالعلا خ

 ةمالعلا يشل نع ذغاو فوصتلا ةقرخ هنم ىبلو يقثمدلا مث يرصملا يشدلا هللادبع نبا
 العلا

 لوقلا اهنمو « نامزلا ثداوح يف « ناوخ
 باثك ابنمو « ملسو هيلع هللا ىلص ينلا [ ىلا 3 برقثا ءادها

 كلذ ريغ هلو «لقعلا ىلع مالكا يف «لقنلا ةدافا ابنمو « ةرهتمملا ثيداحالا يف « ةدربل
 عبار سيخلا موي ءادغلا تقو يمي يزيحلا هدلو طخم هتيار اك هتافو تناكو تافاؤملا نم
 ىلاعت هللا هحر ةيرجلاب نفدو :و عبس ةنس ىلوالا ىداج ربش



 ما

 نبا دمح نبا رداقلا دمع نبا دمحم نبا رداقلا دع

 فيرعشلا ديسلا يفاليكتا رداقلا دبع

 ةمشح هل ناك يمفا

 باب يف هب ىأب ال هنا

 تاويد يرشابم نم لج

 هجوتف لابن 8 لصعا خب « يلو ىلا بوسنم جلانالا نبا هل ل
 هجوتقا لوقلا هل ظلغاف هتجاح .ا رماتلا ىلا رداقلا دبع

 ءازلاب لزن دق ناكو هلزنم ىلا بلقلا رمكتنم وهو

 لا دع خرشلا دج ىلا ةليالا كلت

 لاق ليصا عيشلا دج
 ةيحلا اذاف ةداسرلا عفرو اروعذم
 نم هئابحا شعبلو هل جرخلاو هئاشب متهاو هتجاح ىذق

 يلصو ةئمعستو نيثالثو ثالث ةن
 ةرركذملا ةئسلا نم ةرعآلا ىداج رشع يف
 لاقايك هنع ىلاعت هللا يضد يناليكتلا

 نبا دحم نبا رمح نيادعا



 نيملا فرع

 يفنملا يقشمدلا مث يدبانلا نيدلا يبيع مخافما وبا
 عمو ملظملا نآرقلا أرقو ةثناثو نيسحخو سمخ ةنس هلا دلو سن

 ءاضقلا ىلوتو ةيعاصقلاب سردو قفاو لصحو لغتشاو كلذ ريغو يتاعاسلا نب

 موي يف يفوتو ةثمعستو نيرشعو نيتتثا ةنس يف هنع لزع نا ىلا نينم قشمدب بلي
 بم حيرض دنع ريغصلا بابي نفدو ةثمعستو نينالث ةنس ةدمقلا يذ رششع ثلاث رجلا
 ىلاعت هللا همحر هنع ىلاعت هللا يضد لالب

 ةمالعلا مامالا خيشلا نبا نسح نبا ديبع وبا رداقلا دبع # يفاصلا رداقلا دبع #
 ,رق ةيناص ىلا ةبسن نونو. ب يئاصلا ئيدلا 35 هللادع وبا

 يوتللا ىلع عما ينالعلا لاق

 نا ىتح تامبملا يف آب
 ءارقالاو سيددتتل ايئالم ندبلا يوق ناك هع 5
 لاق ثّدحْلا بيدالا يزاجحلا بارشلا هخياشم نم نا مهضعب طخب 57 ىعتنا ءاتفالاو

02 

 هاذا ىثح مهنود نف كولملا كلذب هجاوي ركتنملا نع ًايهان فورعماب ًالاوق ناكو ها
 .ذاقلا ةحرت يف ةدئاف هنع انلقن دقو ىهتنا قأسا ىلع ممصم وهو قيضلا سب

 نراغلا او يلرعلا نب يكن 3 ٠١

 || هنع دخلا نميو ةندعستو نيرشعو
 »+ ةمطقو هنع ىلامت هللا يضر يعفاشلا ةلاسر هيلع عمو

 ةليل هنافو تناك و يدبشملا

 ركحب يلا نبا دمم نبا يل

 .يرمالا .ءالساب نيدباملا ني

 يمافولا يوتللا هلا با دنسملا وه يوتللا : يلب ام فن عسانا طي ةخسنلا ىشماجب دجوي
 مر نس « جد شاه ين كلذكو
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 ع

 ثءو ىدبحا ةس مرحملا ثلاث تبسلا موي اهب يفوت
 دبع © يدبارطلا رداقلا دبم #

 نبا دداتلا دبع ©
 :رهاقلا يرصملا نيدلا

 فيرش يل با لايكلا مالسإالا خب خب

 2 5 عمال لالا ءاشالو بص حب لا يلصي ال ناكو تار
 م هديب ناكسو' ةعمذلا عيرس امضاوتم ناكو هيلا ةيرضانلا
 نينثالا ةليل ةيصقلاب ارام ناك ديلا نيب با قوق ةديدجلا ة[ي]رهاظلا سيردتو ءادمسلا

 هر

 .ثاقلا رداقلا دبع 4 يلدا يواربنلا رداقلا دبع »
 انصب مهفرعاو رصمب ةلبانخلا مدقا ناك

 امنا ناسجب عنت كلذ عم هلو نوالا دوسا

 امو هنس ريك عم داوملاب

 نيمستو فين نع ةئعستو



1 

 :!1 رداقلا دبع
 1 ل يمفاشلا يرصما
 طابرب ةثيعستو ةرششع سم ةئس ةجملا يذ نم لوالا رشلا يف هزاجاو ةتسلا بتكتلا نم

 ر ىلاعت هللا هر سايعلا

 رداقلا دبع © يئابيشلا رداقلا دبع »

 اذق بلطل مورا دالب ىلا ًاهجوتم رصم لخد

 اس نينئالا ةليل يوازخلا مئاج ديمالا ةحص

 نسملا ماب يفوتف

 ىلع أرق نمت هو اخلاص الضاف ناك يرقلل يقث.دلا لصالا يومالا

 ىلاعت هللا هر ةئمعستو نيرشعو يف يفوت ًاريثك هسورد رضحو دلاولا

 ىلوملا لضافلا ملاملا هللادبع نبا يركتلا دبع « يمورلا هللادبع نبا ميركتلا دبع ف
 ءارما نم ريما كيلامم نم سليا ىلولاو اما دوم ريزولاو وه ناك ينفنملا يمورلا دوهشملا
 الدع دوحتو ميركلا دبغ ناكو اغا دم هحا ناك ناثع نبا يزافلا ناخ دارم ناطلسلا

 يك افطل امل لوقي سايا ىلوملا ناك ملعلا اوبلط امل اغا دخت مهب ىلا نيح ةبادلا ىلع سايال ٠
 دق اما دمج مهديس تاكو ةليضفلا يف اكل لدع نالا انا ةيادلا ىلء ايكتا الدع تنك

 ينأأ يل سرادملا ضب
 ةلود يف ثام نا ىلا يقبو ايتفم هلمج مث ركتسلا

 لئاوا ىلع شاوح هلو ليلقب اهدمب وا ةئمعستلا
 نادلوب ديهشلا ىلوملا نا اشاب دوحم سلجم رضح نم

 ميركلا دبع بحت كلا بجم

 هنم كلذ رجرا لاق ةنملا كلغديو كديب ميركلا دع
 رخلا برسب ىلتم تنكو ناخ دمحم ناطاسلا دنع نيباربلا



 نيملا فرح

 حبصلا تقو ميركلا دبع ءاتل ةليل هنم تطرفاو
 لاقو فقو بابلا ىلا لصو ادلف ماق مث ةعاس همم تلكتتف هيلع علطي ال ىت> هترغبو
 10 كلو 0 نم هللا دمجم كلا لاق ملكت تلق ًائيش كملكا

 ريصت ]١١4[ نام

 بجو نادلو ىلوملا لاق ال ما هّحا لهق يتبوتل اس ميركلا دبع ىلوملا تاكو لاق رشفلا

 ىعتتنا بلقلا يمص نم هتبحم كيلع

 مدق نيدلا

 فيطالا دبع يفوصلا حاصلا

 رم هذدو رم

 يعيجتدلا فيطالا دبع ف عء 4« ىعمندلا ثطالا دع 9
 عست ةنس مرعملا عباس دحالا موي ةر

 فيطالا دبع 4 يدنهلا نبا فيطالا دبع 8

 مدي يفوت يددجملا
 ةعساو ةمحر ىلاعت

 سحخ ةتس لوالا عيب



 ةبنحلا « ةمالملا ماسمالا خيشلا يكتمل يلرغملا ينلا دبع  يلرغملا ينلا دبع ف
 خيشو نوميم نبأ يلع يديس ناوخا دحا قشمدب ةيكلاملا ةدالا ينقم « ةماهنلا ةودقلا
 ةيئاث حرش يف ناولع خبشلا هركذو ةيالولاو ململاب ىلاعت هللا همحر هجرتو دحلا مالسالا

 ١ ةئس يف باح مدق هنأ هخيرت يف يلبنحلا نبا ذو بيبح نبا

 هنوكلا يبلا دبعب هتيمستا حبق رارلا ىلا هم. ىعتنا ىتح ىفانت يف يفويسلا ددبلا هثحابف
 | ءامسالا نم
 ئاوجلا ةيرهاظلا نم ةعجلا ةالصل نيثالثو ثالث ةنس لاوش نيرسشع ةعجلا موي أضوت
 زبادد يلبقلا ةيفنحلا ناويا ىلع لمع دق يمورلا ينب النم اهرظان تيار
 يرمالا عماجم نيستردملا دحا دحأ الثمو توديب دالب غتفم لوسرالنم الزان اهب نا تربخاو
 ناك دقو لاق ىلاعت هللا ةمد ىلا قرتملا يسوسرفكتلا ىمشلا نع ًاضوع يفنحلا يبلاطملا
 هامسالا ذهب فيكتف ةيمستلا هذه ىنلا دبع خيشلا انخيشب ىلع يموسرفكتلا ينعي ركتني
 يفنحلا ناطلس نبا باعتلا انبحاص ةسردملا هذه ستردم آهركتني تياد نءو لاق ةثالثلا
 رهاظ أطغ وهو دبع فذجي ةدبعلا ءامسالا هذه نورصتخي مجاعالا ةداع هذهو تلق ىعتنا
 اذه يف ماورالا ممبتو دحا النم دحالا ديع الن يف محلوق كلذ نء عقي اسم حبقاو

 مهئاف نكتلو لاكتشالا لارق

 اح ميلملا دبع يفو يبيك" ميركللا دبع يف الاف
 روطح قفاوو ةثمعستو نيرشعو ثال ناضءد يرش ثلاث ةعجلا موي يف ةجرتلا
 هجر ةعامجلا عم هيلع ىلمق ناثع نبا ناغ يل ناطلسلا روضح يومالا عماطلاب هتزانج
 ىلاعت هللا

 يدوفصلا 7 [ يرمعلا ىيع نيدلا فرش ] نبا يداملا دع « يدافا دم ظ
 زتب يفوت ىلامث هللا يلو يلرملا كلاسلا يفوصلا حلاصلا خيشلا يمفاشلا يقشمدلا مث
 + رضحو ةئمعدأو نيرشو ثالث ةنس لاوش رششع سداس دحالا موي ةكتناع

 دجسسم نء برقلاب ةبرتب نفدو ململا لهاو ةيفوصلا
 هللا هجر رازي ا رهاظ نآلا هريقو نيقاقدلاب نآلا فرعتو ةدوكذملا ةلحلاب علاطلا

 رغاتم طخب )مو ىع « جط يف تينك دقو لمالاب شايب (1)



 نيملا فرح

 خيشلا دودولا دبع 4 دودولا دبع »
 دم تّوقتيو فوصلا جسني ناك ةرهاقلاب
 و ةرايزلاب هدصقي نانع نبا دحم يديس ناكو
 ىلاعت هللا همحر ةئمعستو ةرشع سمخ

 4 ىلحلا يلبارطلا دحا نبا ٍباهوا دبع 9
 ا 0 نيدلا جات يضاقلا باهولا
 ناكو ملفم نبا نيدلا ةلباتحلا يضاق ءا ت هيلا ضوفو ةثغاثو نيمبراو
 ًاضيا ءاضقلا هيلا : 3 دبشلاب ةو ةورع . نبل ثيدحلا رادب ًاميقم
 ةنس ىلوالا ىداج رشاع يرو دب تامو ىلبارطبو ةرهافقابو ةكبب

 ١١ 8] ةعرابلا ةلضافلا هّماو ةنس نيثالث

 رمم يلا ةسردمب يكتيوشلا نيدلا

 ءركلا دبع نبا باهولا دبع

 يمورلا ىلوملا نبا ىلوملا لضافلا نبا
 ىلولاو هدا ني لرلار ل /

 دالبلا ضعبب ب ءاضقلا يل يلم اكل
 ىلاعت

 رع نبا دنا نبا باهرلا دبع 5

 زاعاب لصالاب (1)



 ىلاعت هللا همحر ابن

 ةبترب متاقلا دجلا كلسملا حلاصلا

 ّ عاجل هلامت هللا هقفو مث ءان ىلا ةعنص ىلع قلعت عرعرت انف ل يشل ةَس 5-

 [د]درتيو لفاحلا رضجي راصو همزالفينسملالازغلا نيع نبا فرع ليلخ نبا ئيدلا رون خيشلا
 مزآلو :سانلا عم نا يقن خيشلا ىلا

 .يقتلا نعو تارفلا نبا رعلا نع اهل هتيا

 عيشلا مثوا يذلا نا لاقو تارن

 را يل هتوم دنع لاقو
 نامع نبا لاتقل يدوغلا رفاس اا



 ,رخآلا ىدامح يرشع .كلاث سيلا
 ىلاعت هللا هحر نيحودلا مام

 لا دبع أ يهيجندلا باهولا دبع ف
 يرصم ا يع يدلا نيدلا جات عناقلا

 هاربا يدرس ىلاعت هللاب فراعلا خيشلا

 ب او يفاملاو وحن او فرسملا يف لغتشاو
 نمسح ينداقلا نبا نيدلا

 دصقلا ةياغو

 ةحر ىلاعت هللا هحر ةئنعتإ ىلوالا ىداج رشع يداح ةعملا

2 : 
 يف هدلرم يمفاشلا يرصملا ي

 ىح نبا ةذمالت ( هفاشم انلآ ميدقتب ةرشع عمت ةنس

 بلاغو بابشلا دنسم هيلع أ يت يواخسلا

 ما مامالا خيشلا ىلع

 قاحسا يل مالسالا خيش نبا دمم
 هانع يذلا وهو ثيدح فلا نيرشع ظنحي يميدلا ناثع خييشلا ناك يطويننلا نيدلا لالج

 مطتلم جاومالا



 ذخع باحلا ثيغ يهيدلا ظفاحلاو

 خيشلاو يبلحلا رفع جرُلا وباو نوع نبا ناهربلا مهنم ةديثكةماج هنع ذدخاو
 اسالا يسابملا محرلا دبع ديسلا ميركتلا يرقملاو يدوواذلا

 .دلا يوما نيدلا رفش يضاقلا فس

 :ملا يؤاخلا لجم 'و نيمبراو عبرا ةنس دلو يمفاشلا
 ةمتص ىلامت مث ةيثاردبلاب ًاباوب راص مث كرمي ناكو

 | يلءرلا دحم نبا دحم نيدلا مت
 انخيش دلاو هنع ذخا نمو متاحا نبا نيدلا باش خب يلهرلا نالسد نبا نيدلا باهي

 يرشع يداح دحالا موي هتافو تناكو اهديغو

 نيدلا فيل 4 بيعش نبا نيدلا فينع ف
 دخلا موي اهب يفوت

 ةعساو ةحر

 ةوباصلا نيدلا زع ف
 شورطالا عماج ةباطخ يلو ةباطخلا دّد ايي ينيذاوملا نبا ركب يلا مع نبا وهو

 ةمجلا ىلح ةئمهستو نيرشعو يف باح ناثع نبا ملس ناطلسلا لخد املف بلج

 ةئسلا كلت يف يفوت نا ثليملو كلذ ببب يلتخ روكذملا فاغ دوكذملا عماملاب ةرم

 ىلامت هللا هحر ًايكار الا ع داوشلا ناك ثيحب جاجوعا هيمدق يف ناكو

 يدركتلا نيدلا ءالع ةمالملا ىلع < يبارشلا دمي نبا يلع »



 يلا قرع

 ناكو هل ذاجاو هديغو حيباصملا رذ يلا ظقاحلا نع اب ذخاو باح نطق يمفاشلا يلارشلا
 ليقال ام لكألا

 ةنس يف يفوتو هتيرذ

 هقف هنع دغاو نوع نبا
 مالكتب ةفرعم هل ناكو

 اهأآتا دق هممدب بم

 الاخ كلملا اهدنل ىحضا

 ماب ابل



 هلامو اهاره يف حورلا لذي
 هلاسأ نم ىلع قري يعمد ىبل

 99 هل ىرج ام ىثك دق دخلا ىلبق

 هلاه مقاربلا نم اهيعو
 هلاك هرت الاب مضاو

 هلالغلا كسمو ىجدلا يف اهطرق

 هلازتلا هيلع تمّلم نم

 هلاسرلا ىذاو ىدهلاب ىلا نم

 هل ئرج دق ام : لصالاب 03



 نيملا فرح

 مشدنع دمقف دازلا ىلا هوعدق هنوقرعي اوناكو برش موق ىلع ةجرملاب رم هنا يكححو

 ىلا اراصو اماف مرعم او مثوذخاف يلاولا ةعاج مهءاج ذا كلذك مه انف مثركاذي

 لاف همالف يضاقلا هفرع مهيلع ليجتتلل يضاقلا

 لاق يزاريشلا تيدلا ردص ديما لضافلالع هرختآ ىلا هلوا نم ءأرق هنا ةئيملانف“')يف سديلقا 0



 دالبلاب هت
 ىلاعت

 نبا دخت نبا محرلا دبع نبا دمع نبا
 نسحلا وبا نيدلا ءالع ديفملا نقلا نتفملا ةمالملا

 نيدلا دام خيشلا ىلع اه أرقو هيبا عم أل

 ىقفا ارو دافاو اب سردو مهين
 لضافالا نم مج عمج هنم قلتو هيلا ةبلطلا ددرتو اهتملق تحت باجي ةداهشلا بتكسمب ساجو

 لبقاو كلذ كرت دوبشلا بتاكسم ةيناثملا ةلودلا تاطب؛ ال مث

 هل ناكو يفارقلاو ضورملاو قطنملاو فرصلاو وحنلا يف ىلوط ديب هل

 دوقر نحنو مالحا ثانضا
 دربق نو أعم انني د لك ابنا اذ نم بيعاو

 * ىلاعت هللا هر يورنلا حدي لاقو

 ىوتتلا يف ةباردلا ىزعت هتضودو ىدولا ةمالع ئيدلا يبحح

 ىرصقلا ةيانلا ره يمالا هجابنمو ده هراكذاو 8

 2 هقفلا يف ىلامت هللا هحر يدرر

 دقملا يف ردلاع هقثلا اهيف مظنت يلا ةجبلا يف

 يئدررلا ةجهب يف نسملا لك كينانح عصاي يموي

 انثلإ نع امهاثحلس| دقو « تالك



 نيملا قرح

 اتقملا باتكب احلم وحنلاو قطنملا حدي لاقو

 ًابرغو ًاقرش وحنلا يف اماما اي

 اب [دقل مسا امها

 : هنع باجاو

 ءالضف لوق نع باجاو

 مكححلا مرجي اذاو
 ,ركذ ا اسمام لاقو

 ف .لام اي ارلاقو أرق
 اشا هيف نا انه مخرتلا ئسح يذلا نا
 ةمجرتلا بحاص لاقف



 ديدم

 ةراد لمكملا ” [ ردبلا ] ءدخ ىلع

 ليحل نبا ركذو
 خلا ضعي

 وجرا تنك دق يذلا تلن هب

 ةديصقب يلبنحلا نبا هذيبلث ءاثرو ةثئممستو نيرشعو ىمخ ةتس لاوس عباس ءاثالثلا موي يقرت

 ىلاعت هللا هحر ةلاطالا ةيشخ

 ىمم حلاصلا خيشلا نبا ئيدلا ءالع دمت نبا يلع ©
 3 لا قشمدلا علا نيدلا

 ِك
 ةمساو ةمحر ىلامت هللا هحر

 رشالا بيقت ركب يلا نبا يع »
 .دلا ءالع فيرشلا ديسلا
 لا يتشمدلا
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 ةملكلا رخآ ي ءايي لصالاب (0)



 ي يفوت ينلأ ةنسلا يهو قشمدب نابذلا دجسم قيصل مهتبرتب نفدو

 ىلاعت هللا هفخر روكذللا

 | يلع « يميخنالا مسقلا يلا نبا يلع»

 سانلا نع .عاطقلا هل ناك يفالملا لا /ا ةيفاثلا ةاذقلا يذاق يرهاقلا يميخنالا نيدلا ءالع

 ارت ململا ليلق ناك ناو تامهملا يف ممصتو ةعانصلا يف ةفرعم هل ناكو ةيلكلاب عامناو

 رهزالاب هيلع ىلصو ةثمعستو نيرشع ميدقتب عست ةنس ةدمقلا رشع سواس

 .دلا ءالع املا دحا نبا يلع 6# ءاش برع نبا دمحا نبا ىلع ف

 نبا باه ولا دبع نيدلا جات قشمدب اذقلا يضاق وخا وهو ءاش برع

 او نا ةئس دلو قشمدب نيرعتمملا دوبشلا دحا هاشِبرع نبا نسح

 نفدو ةئمعستو رشع ةنس لاوس رشع يداح ءاثالثلا

 « يلبرالا دحا نبا يلع »

 دو ثالث اع ةكبب تام

 : ينخا يف 0 3:

 ةرششع ىدحا ةنس ةدمقلا يرش سداس نينئالا موي يفوت ةيلقنلاو ةيلقملا مولعلا يف اعراب

 ىلاعت هللا هحر ةئممستو

 ةمالملا مللا دما نباييلع « يمورلا دمحا نبا ىلم زط

 هدنع ظفحو ينامارقلا ةرتح نبا نيدلا 5 ىلوملا ىلع أرق يننملا يمورلا يلاجلا

 0 ىلا روكذملا هثمب مث ورسخت ىلوملا ىلع أرقو ةينيطنطسق ىلا لخد مث يئسنلا ةمولظ و

 ١" هليلعتب متي نيدلا حلصم ىلوملا نابو ىوتقلاب لغتشم هناب للعتو ماسح
 هل داعاو ةيعرشلاو ةيلقملا مولعلا هنع خاف اسورب ةيناطلس سّردم وهو هيلا بهدف

 ىلع لاوحالا هب تبلقت مث نيثالثب ة ,لعا مث هنم تدلوو هتنبا هجوزو ةروكذلا
 مث افولا نبا نيدلا حلصم ىللاعت هللاب فراملا ةمدخم لصتاو سيردتلا هحرش لوطي هجو

 هاطعاف عنتماف هيلا ءاعدو ءارزولا هيلا ل مانا يف مآ ةنطلسا ديزي وبا ناطلسلا ىلوت ا
 ةيوط ةدم اج ساردف ينأثلا ىدحا هلطعا ىتح ىيردتلا يف هاقر مث اج نيتالثب ًايردت



 عيمج فرصي ناكو.ةثملا ىلع ةدئا
 نالخالا ميك ناكر ةعاجلا يف سما يبصيو ىر

 ري لو ناويدلا ىلا
 ىلوملا اعد ءيش يال اولاق

 صاف ناطلسلا ىلع "هرما اوضرعف
 ناطلسلا ةرْغآ ىلع اوظظفاحي نا ى

 ًامرش مهلتق زوجي ال ناويدلا
 نم كلذ سيلو ةنطاسلا رم

 كيلمف الا
 ةداعا يف هلأس

 يضاق نوكي

 'ءا ينناو ءاضقلاب يتترماو كاقباو ىلاعت هللا
 ةبحم ناطلسلا هبحاف تمكتح ةلثنل ينع ددصت ال نا ًادهع ىلامت هللا عم يل ناءالا كرما



 نيملا فرح

 هثه بلطب باجي لدملا راد بإب ىلع بتكتم ةيسكرملا ةلودلا يف هل َناكو امهب رهتشاو
 ا 1 كلبا امم

 يريغتلا مساقلا يلال ةلا

 و نينس يلا ام مث هنع ذغأي ملو نيدس يف 0

 رطلا يف ًاسدد كل لممت مل مل 57-52 مالكتلا ىلا
 و ديثملا ناك اما مرقلا قالخا نم كلذ

 همي ال ًامالك مرقلا نم ”دحا عمسي نا

 فمنو طابق رادقمب لصالاب شايب ()



 نيملا فرح

 كسانلا لضافلا حلاصلا خيشلا ناطلس نبا ىلع « يرصملا ناطلس نبا يلع »

 ةثمد ةئسح قالخا هلو ًانطقنم ًادرجتم ناك يفنحلا يرصلا ناطلس ١ رون كلاسلا
 ثراو ريغ نع ةنمعستو تيئالث ةنس ةدعقلا رشع يداح ءاثالثلا موي تا كمت

 نيدلا ءالع دهازلا حلاصلا خييشلا ناطلس نبا يلع 4 يئاروحلا ناطلس نبا يعد

 ةلموملاب يرمعلا دمع دب ةيحلاصلا ليزت يمقاشلا يناروحلا

 ةيحلاضلاب نطق دق ناكو اصحلا 1 نادي هب ةروبشملا ةيوازلا بحاص يئاديملا افدلا يلا خيشلاو
 ىصواو دئاز داقتعا هيف ةزمح نبا نيدلا لاك ديسلا مالسالا

 :و نيئالثو ىدحا ةنس دلو ةحوتقملا ماللا
 نيدلا ىم ظفاحلا نيشلا ىلع الماك ]١١4[

 [يآراثملا نيدلا ءالع يضاقلا هللادبع نبا ىلع 4 يراثملا هللادبع نبا

 فورمملا يمفاشلا يبلخلا ريدلا نب

 نبإب فورعملا يرسصملا طسابلا دبع نبا

 :ب عمنا ةئس قيرطلا يف لوبمالسا



 لجرلا يقربجلا يراربملا نمحرلا دبع نبا ىلع
 ًايثكح دلارلا مالسألا ع

 يفو جابنملا يف هيلع أرقو
 ىلاعت هللا هو ةثمعستو نينالث ةبس

 زكرميف ةداهثلاب بسكتتي ناكو ىتفاو هيف عربو ململا يف لفتشاو ةئفاثو نيرشعو نيتنثا

 ةئمعمتو ىدحا ةنس ديخلا رفص رشاع سيخلا ةليل يف يفوتو قشمد جراخ ةيناربلا ةيماشلا باب

 ركذملا ةيماشلا ةسردملا يلرغ اجوراص قوس يبرغ ةلخنلا

 ةنكاسلا فاقلاب ررقم نبا يلع 4 ررقم نبا ىلع

 :وميم نبا يلع يديس باحصا دحأ

 هللا اطع نبا ركب

 رصن نبا ىحي
 وبا بيسنلا بيسملا فيرشلا

 ب اراغ لبج نم نولوط نبا لاق اك

 ارم ءاضقلا ىلإ خسرو يدم نكسو ةرايغ نم هلضا

 وصلا خياخم بحصو انا كلذ ك لحاوسلا ىلع وزننلا مذالو

 لا ةفرع خيشلا مهنمو
 هدنع نمو ءاتلاب يسابتلا

 ؟2 : يلي ام رطسلا ةلابق ةراثأ ةملكتلا هذه قوق لصالاب كانه

 ىيردا نبا دمحم أ قدد ذاوز نا نبا ديمحلا دبع نبا فموي

 يق بسشلا يف ًباذك مهن يلا للا يضز بلاط يف نيملا نبا نمملا نبا لاذع نبا

 نولوط نبال هتيجرت



 نيملا فرح

 ةثالث ثكتم توويب لد امو كانه ًالوا هب قارع نبا دم يديس عامتجا ناكو رشاملا
 يل عدا هتعاج ضعبل لاقف ماعطب ىلاو كانه ناك قارع نبا نا ققتاف اند

 ابا نار ةدباكمل يع تاكو لاب هرج نبا يلع ديسلا ماقف

 00 يلع يديس اهيلا مدقتف هسرف نغ
 خيشلا ىلاعت هللا رهشا نا ىلا امهتيب رمالا حتفنا مث اذ يف ءرادقم اوفرعف داوملا ىلع بعلو

 يلرغملا يفايرغلا يلع ينربخا اذك ىموم عيشلا ل“ راض ام هرما نوميم ن
 جحو ةرهاقلا لخد هن 1

 دال عع ارب ةليدمع ل ةيماثلا دالبلا لخد مث امن
 ديزي وبا ناطلسلا ينلتا ول لاق هنا هنع لقن ىتح ةنسلا فلاخي ال ناكو لاق اهي يفرتو ةيماثلا

 احاذاو نوموقي الو نيرئازال موقي ال ناكو ةّنسلاب الا هلماعا ال ناثع نبا
 ول ىلاعت هللا يف فاي ال قلاب الآ

 هلو نيديرملا نم ًاسفن نيرش

 دمحم يديس هنم ءاكح ام
 يندد ناولع خيشلا ركذو اسال الو ةقرخلا
 وا همذ وا هّنس ًادحا نا هنلي اذا ناكو ا

 يلاطويوايكو انك هنع لاقي ناكو هنع لوأتي ام لوأتي ةئ

 يوايك اناو هنع ينرلأي الو هنوبلطي ال نكلو ملفع تك ي
 هيف درهزم سيفن بلط» يدنعو يبلاطم اناو ءايميكلا ن + يدنع ام نوبلطعي ال نكلر

 توفزلا باوج لوقي ام ًاريثك ناكو ةقيقحلا ءايميكو ةفرحملا بلطمو ململا زتك ىلا يشيب
 هل ناطيشلا لوقي ناكو ًاسمالك كرشعو ائيَع كراثعا ةمست لمجا هاياصو نمو توكسلا

 ديحوتلا يف مالكحلا نم مكتتسلا ىلع ر مكسر يرجي اد
 حلصا هل لوقي ماكحملا نم ملظتم هلتا اذا نكد مكتبولق نم هودوثت ىتح قئاقحلاو
 هباحصا يعني ناكو هقلخ نيبو هنيب ام هللا عطا هللا نيبو هنيب ١ حلصا نف هللا عم كلاح



 نيملا فرح

 تاّيلاو رافلاالا اثم مهل تيار ام ]١18[ لوقيو ماكتملا نيبو ماوعلا نيب لوخدلا نع

 كلذكو سانلا [ىلع) ةطلس راقلاو راقلا ىلع ةطلسم تايماف ضرالا يف دسم امبنم ًالكن اف
 ىلع طلي نا ديال هنا اكو مهيلع ماكتملا ىلامت هللا طاف ضعب عب طاس ماوعلا

 قفلا هيقتلاو خياملا خياشملاو ةاصقلا ةاضقلا يمسي ناكو ءرصع
 راجتلا لاوءأ دعب ىل ًاضيا لوقي ناكو ايف اءالا رادلا عفني ال همالك نم ناكو

 ارطلخت ال لرقي ناكو اركدردا ام .كللسا لوقي ناكو سلفم تناو

 هيلع عقي نم تبجع لوقي ناكو لطابل

 هنم ىلات

 يف ىذتلا مكدحا رصبي هظفاو هنع ىلاعت هللا يضد

 دنع نم هبلطت تناو كرادج تحت كزتكح لوقي ناكو هنيع يف عذجلا ىدنيو هيا نيع

 و اذه ريغ مالكه لو كراج
 ورلا دالب نم اههالاو امو“ ماشلاو رصم يف « مالسالا
 و 6 سارسولا ركسم نع فشكلاو « سانلا رايخ لطف نايب )
 يف « ةدافالا فدكو « نآرقلا ةلبو هقفلا

 « بيبحلا باحصا قالخاب « بينملا ديرملا ةكذتو « نيكلاسلا ةكذتو « ناطيشلا ثاروع
 « قيدنإلا فصو نع « قيدصلا هيزتت اهامس ةفيل [و] « نولوط نبال هتمجرت يف اذك

 يف قش.مد لخد هنا اهغيل نا اهوا يف ركذو يلرملا نبا نيدلا
 را نا دعب نيدلا يح

 1 املا يف اهتلابقو ةملكتلا ى
 ظيحالي امك نيلالم نيب اهانمضوو نغللا يق |مشوم ىلا اهاثلقت دقو لئاسرلا ضعي
 ةدئاز منال « ارنمو » يهو ةرغفلا ءذج نم



 نم يلع بوتي نا هفطلب ىلاعت هللا لأساو تأطخا نك رقتملا لئاسلا ماقم يف ةيلكتلاب
 لييس ىلا عدا. ىلاعت هلوق هيف ًابوتككسم ًارجح هسار دنع هربق دهشم يق تيار مث لاق كلذ
 يرهاظ "الم ىتح رون ىلع []رون ديارتو خيشلا يف يداقتعا رون يوق كلذ دنمف ةيآلا كبر
 ةرغ ةصرب تاخدف برخملا ىلا كانه نم زاوجلا ءاجر نأثع نبا دالب تدصق تنكو يطابو
 رابللا يف تاك ضعب دييقت ىلا اعب رطخ ةثمسستو عست ناك اذف نيمستو سخ ةنس مره
 هنع ىلاسعت هللا يضر يرعلا نبا خيبشلا ةمجرت ىللاعت هللا هحد ركذ مث هتافص دومم نم ءي

 نايعا هيلع 0 يبرملا نبا يف دئاز داقتعا هل ناك هنا ىلع هنم مالكلا اذه لدو
 « نيزخأتملا

 ءامي لؤنو هب كربشإ

 بعلاو ةيكلاملا خيش يبلا دبع خيشلا هنع ذخالل هيلا
 نال مدقت ام نيبو اذه نيب يفانت الو ىعتنا ءالضفلا نم قاخو هيدي ىلع اكسو ةيفنحلا
 ركذ يح ةيناثلاو ىلوالا نوميم نبا ةمدقب ملعي مل ذا هملع غلبم وه ثولوط نبا هركذ ام

 ةخيشملاو ململاب برعلا دالي يف رهتشي ل نوميم نبا يلع يديس باو مالكلا اذه
 مث ةليوط ةدم اهب ثكتمو ةرشع ىدحا ىلا مورلا نم هعوجر دعب الا داشرالاو

 يديس هركذ أك ةئممستو ةرشع ثالث ةئس بجر يرشع عياسب

 ماقاو قارع نبا لاق باتكتلا اذه نم
 يري. :ًاسموي رمشع ةعبراو رهشلا ةسخو تاونس ثالث هذه هثمدق



 نيملا فرح

 دبع يديسو كلذك ناطلس نبا دا يديسو ةيفنحلا يتفم ناضمر نبا دم يديسو
 * يلادلا ليما يديسو ةيمقاعلا يتفم يروملا نحرلا
 ٠ نبا دحا يديسو يرصملا يبقابقلا ىبع يديسو عمال مق نحرلا
 دواد خيشلا يديسو فاوصلا نسمح
 يديس رضحي ناكو هنع ىلاعت هللا يضر دجلا مالسالا

 يح نوميم نبال لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر دملا ناكف

 هب عمتجا نمو ]١١5( يلق يل كما يبق يل
 أيوا ًئيش هنع ذخا هنا هنع ققحتا مل يننكلاعستلا وا يناثلا نس

 ىلعف هلا رضحو نوميم نبا يلع يديس ىأر هنا ركحذي يرقملا ينلصلا نسح يشلا

 0 ةيرط يف انبحص دق ىلامت هللا دمحم ثوكتي اذه

 || عمسف ههجوىلع اههدحا جرغع

 خيشلا ىلع لغد دق ههجو ىلع جرخ يذلاو الا
 قيرط ىلا هجوت املك ناكو دسا ةروص يف
 يلع يديس بتكحف ةثيعتو ةرشع ثالث ةنس يف قشمدب

 ناضمر عبار ةمجلا ري فل يومالا عمإجلا ىلا ج ردلاب ئانلا رضحل يفابيس

 نبا نيدلا لاك ديسلا لدعلا راد

 نبا نيدلا محن يببنحلاو نيدلا ديغ

 . .ذحتلا يف ةّنسلا
 كلذ لقن نمو كلذب قلعتي ام كفو رافنتسالا ىلع ثح مث فاقوالا

 كلذك ثينلاب ىلاعت هللا ءاجو رطملا عقو جردلا ة

 ىلع تولوط نبا دقتناو ةرهاظ ةماكل اسبا يف كش ال اناو ثولوط نبا ةعقاولا 52

 نواجع 0 لا ينقت خيش / هيف ضرعت ةمجرتلا بحاص نا روكذملا جردلا

 داقتنا ال لإ ماب مالا كرت ىلع هيف مما ا ركذبو
 :او ةحيصنلا دارا هناف الصا كلذ يف هيلع
 .دلا لاك ٍديبلا هتيغا نباو نراجع



 بلا فرح

 مييلع هبلقب نوميم نبا يلع يديس هجوت ببسي تناك افا ايا اهريو ديسلا ةجرت يف

 مث رركالملا ناضمر يل يف ناك ةرركذملا ةبرتلا مده نا كلذ ديؤ

 مدخلا مدعب ىتفاو ةمقا
 ىلا نورخآو هتخا نباو نيدلا يقت خيب

 نبا تيار مث هللاب الا ةرق 0 الو ةريثك لاول اب اوددوصو رصمب يروغلا ناطللا

 نافنمعم نم ركذو 1| يف نو.« نبا يلع يديس مجرت نولوط
 « ةيمورملا ديحوت يف « اسرلاو « ساوسولا ركشم نع فشكتاو « سائلا

 يف « ةدافالا فشكو «نآرقلا ةلمحو هقنلا لها نم «ناوخالا ةلاسرو «مالسالا ةبرغ نابو

 مدق لاسقو كلذ ديغو « ناطيشلا تاوع فشك يف 6 نمحرلا بهاومو « ةدايسلا نسح
 ملعلا ةبلط هيلع مالساإ عرهو ةيطءاصلاب ةكسلا ةراجم هلزئاو 2 دبع

 ا او
 نم يروحلا نيزلاو ةلبان

 هركذ عاشو. قارع نبا دم هل
 داقتعا هيف مهو يلابيس ماثلا بئان اص



 مثداوج يف ناك هنا !هيف هدهقو خي دا نع عج
 هرج اذن ةيلكلإ تطير ءايقررع تذدسفو © اياملا ت دب دق موك مهتيرق يفد

 بنملا داجشا تداعو ةيصخم ةبدجلا ىضارالا تداع يضارالا كلتب دوكذملا خب

 0 2 اق اهراث تماياو نوكتي ام نبحا ىلا ضيا ةروكلا

 < ذو هتكوب نء الا كلذ فرعي لو نامزلا اذه

 يذد نإ

 امناكسم نم جربت ملف
 هنطي يف عجو مذا هلكا

 لكل هنأك ىتح انطق

 بيس ناكو

 الاو يرهذلا ةجوز ةشناع اهتتبو
 اد لمجا نيا اهنم دوما نع هتافو

 ءآلا ةكتنالملا مهافوت نيذلا نا ىلاعت هلوق

 يرمالا عماجلاب اهتالص دعب آلا ىدامج ينمي هترسشع عسات ةعجلا مويو هخيرات نم ةثمعستو



 ِي ب ةالضلاب ةدسلاب يدوث

 ىهتنا نفد هبو شروعم لدحت نم برقلاب ”لثب ةرشع يداح سبجلا ةليل يفوت هنا حص دقو

 يرانكلاىسوم خيشلاو نولوط نبا لوقو ةنيفسلا يف قارع نبا دمم يديس لوق فاتخي لو
 مالك يف نا ديغ ةرخنآلا ىدامج نم رشع يداحلا ةليل يف يفوت نوسيم نبا يلع يديس نا
 هنال حصا نولوط نبا لوقو نينثالا موي ناك هنا مدقتو سيمخلا موي ناك هنا نولوط نبا
 ةرمشع يداح نوكتيف نينثالا موي ناك هنا ةروكذملا ىدامج لبتسم اههريغو يصخلاو وه خرا

 لاعت هللا همحر كلش الب سيمخلا موي

 نيدلا ءالع ةمالملا ملاملا مامالا خيشلا رصان نيا يلع 4 يبكملا رصان نبا يلع 0
 يطويسالا يبكملا محرلا دبع نيدلا نيز دنسملا نع يداخبلا حيحص دا يبكملا صان نبا

 نامعنلا يلا نع هيبا نع يقارعلا نبا يرلرلا نع يوانملا فرسشلاب هقفتو راجملا نع هدي نعو

 ةثبمدتو ةرشع ىمخ ةنس ةدمقلا يذ يف يلحلا يداملا ناهربلا زاجا

 ءالع ىلوملا ةمالملا ملاملا دمحا نبا فسوي نبا يلع 4 يرانفلا ف ينو
 9 ميلاد دالب ىلا هيابش يف ل لحد 1 يمورلا يرانفلا دل ىلوملا ب طبس نيدلا

 نم دحاو كدنع نركحي نا الا كتل ع أل هل لوق
 نيسمخي اسورب ةئيدمم ركسانم ةسردم دم ناطلسلا هاطعا مورلا دالب لغد اماف يرانفلا دالوا

 ءاضفق مث اسورب ءاضق هالو مث اع

 فرشلا جوا ىلا هتيالو نامذ يق ءالا دق عفتداو
 ديزي وبا هدلو ىلرت ال مت تابترم هدالوالو هل بت.

 ثكتمو يليا مور ةيالو يف ركسملاب ًايضاق نيدلا .ال ل
 ماني ال ناكو ململاب مائتغالا ديدش نا و هيفكتي ام هل بترو هلزع مث تاونس يفاث هيف

 يف رظني ظقيتسا اذاق هيدي نيب بتكلاو رادجلا ىلا دنتسا مونلا هبلغ اذاو شارف ىلع
 ا ردا ع و وحنلا يف ةيفاكتلا حر رش هيكلوأريثك "فينصتلاب تمي و بتكتلا



 يملا فرح

 + نيطالسلا ةبحصب ىرغم ناك هنكل قوذ ةيفوصلا مولع نم هل لصحو هدنع

 تاياكملا دروي كلذ دنمق نيطالسلا عم هتبحص هل ركذ اذا الا تمصلا هيلع يلغي ناك

 ًاموي ناك هنا هغئاطل نمو .رداونلاو ةغيطالا

 رسمشلا لاق برغملا اوأطبتساف رحلا ديدش

 لوا نوكا نا ىلوالا ثالث الا يجئارح نم يقب ام اموي لاق هنا يلابخلا ىلوملا ذبلت هنع

 ييلايخلا لاق“ نايالاب يلمع نا ةثلاثلاو ضرم يل دنعال نا ةيناثلاو يراد يف توب

 رصعملا ناذا عم تامو محو ضرم مث رهطال اري أضوتو دادلا يف تام نم لوا ناكف

 || يف تيجا هنايناظو نييلوالا يف هتوعد تديجتساف لاق

 [114] ىلاعث هللا هحر اي

 يلع »

 نيدلا

 الو هريغو هتفلا يف عربو ململا يف
 دلاو مع وهو ئدلا بابش يضاقلا ةمالعلا

 هينيع ىدحاب اباصم نأكو 2 « رشعو نيل لاوش

 ةلعمج يابسرب عماج يبرغ ةديقملاب ن ةئس و نيمحلا هليل يفوت
 راس قوس

 يلع »
 علا خيش نبا



 همحر ةثمعتو نيرشعو :ا لق اب تاف امييلا نيدباعلا نيذ
 ىلامت هللا

 ريثك ناك شمدلا قاقدلا نيدلا ءالع دقتعلا حلالا خيشلا يلع « قاقدلا يع
 عباس سييخلا مويتيفرت كلذ يف ةرهش هلو داقتعا دير هيف ساثل ناكو لاو ةداصلا
 ىلاعت هللا هحر ةكلا براق دق [و] ةثمعستو نينتثا ةنس لاو

 رص ةفيرشلا شويملا راظان ينوباصلا نيدلا رون سيئرلا يلع 4 ينوباصلا يع

 ه لئادا يف يفرت
 رادنمبملا عماملا ليزت يننحلا

 بابي خيشلا بحصو يلريالا عامشل
 ٠ هرعش نف قوذو ةفاطاو رعش هل ناكو ردقلا ةليل ىلع

 عترم كلضف .انفا يف يل الو
 عفشت ةمايقلا موي

 دس باحسلا جست نم بحصالو
 يرغ روخصلا قوف نم ءامللد

 ةرطم ءامو راهزا راوثإ
 يدي ىدنلا طيقس نء لال دوقع



 3 ب لو نوريثكهب عفتتناو ٠ ءاكذلا ديد

 ًاديعس موحرم تاء ديحو هخير# يف ليقو

 يقر ناك رصم لاما نم تيّبن هتدلبب ميقملا هبلقب ريصبلا هب فراعلا

 نم ةعامج نع ململا ذا دق ناكو ةديكا ةوخا امهنييو لاغتشالاو بلطلا

 ةيالولاو ملعلاب دوهشملا ةيلماكتلا ماما نيدلا
 ءاخاو« ةقيطا

 هن ابتع بيجيف زاجل « ةلكشلا لئاملا هيلا
 هيلع رضخلاب هعايتجا ٌةرثكتي ءركتسع يف ًاصوصخع ناكو هنيع بصن هباحصاو يمفاشلا

 هيلع رضألا لوقو ءاللملا نم

00 0 

 اينالا ىلع ًاعيرح نوكتي

 مل نف لاق مث مهنم دحال دح الو دقحالو ل هبلق يف ىبب مال ١ لهال ردصلا

 ىلع ناك ولو رضحلا هب عمتجي ال طورسشلا هذه هيف
 لن اذا نأكو "يلع بنذ ببس اذه لوقي ءالب هميلقا
 وه٠ هلك هتقو ناكو نمؤملا طرش ن« اذه لوقيو كحضيالو

 كتي ال لوقي ناكو ًارانو
 بقانم هلو هبتكتي هلاعا



 نيملا فرح

 يئارملا اذ اوقوس نايينلا ىلا ر لاقام اذا يلذ ايف
 يئايلدا نم هنا معزوم ب ناك اذبق 7

 يئاوس ىنملاب ديري تاكو حلو داسال ( عت
 ًأاهب هدبقو هدلبب نفدو ةثمعستو ةرشع عبس ةنس ةفرع موي هتافو تناكو خا تايبا يف
 ىلاعت نبا همحر راي رهاظ

 يي رداد رون حلاصلا خيشلايل زابخلا نبايلع وف ناك ىكتاملا ىدادشللا زامخلا نبا تيدلا رون حلاصلا يشلاىلع « زانخلا نبا لع +

 امج هيلع جرخ ديربلا باب دنع الب شيوردب
 ناك 4 يرمالا عماجلا

 ريهشلا بلح ليزت
 مولبق نم لصحي ام عيجج فرعي

 يف ًادقتمم ردصلا ملس ةوالثلا
 عوف هل ًايثك هدقتعي بلج لفاك ناك نيح كب ريخ ناكو بولقلا

 ىلاعت هللا همر ةئمعستو

 ميقي ناكو ةدا

 ىلعو يدرفلا مايا يف رس
 نولجلا قوس ىلا ًاموي لغدق لكحأيو سا

 فقوف كلدك هل لاقف يناثلا ىلع فقوف هللا حتقي
 ًارانيد كل فرصا هل لاقف كلاثلا



 فوذكحم ناك بوذجا حلاصلا خيشلا ي

 تاءاك اًذج اليل الا ملكتي ال ناكو يب

 الث لك يف الا ةجاملا تيب لغدي ال / ناكو مايا ةثالث لك يف تين

 لباقملا دجلا يق نقدو ةئمعستو نيرشعر عبرا ةنس هتافو تناكو

 ىلاعت هللا همحر رازي رهاظ هرهقو ةرهاقلاب نيرصقلا نيد

 راكتنالا ديثك ةنسلا 0 ىلامت هللا ءايلوا نم مهب بحطصا نم

 هنيد دوما نع لأسيو هلهار ثيدملا بحي
 ناكحو نوميم نبا يلع يديس توم دعب هب ناك نيح قارع نبا دمحم يديس نع داو

 بتذ ابسار يف لمجيو ىرغا لمجيو ةيصق بكري ناكو هرما ةءادب يف بذاجتلاب رتستي

 و .قشمد يف ًابئان ناك نيح ىلارثثلا

 هوعدوتساو .ديدحلا يف هوعتاوو هيلع ارضبتق هيلع ضيقي نأ ىماو يلاوتلا لع كلذ
 هع نم تلفم هب اذاو ةدحاو ةظمس الا ناك اف اوهذو هركريو هيلع اوّيضو ناتسرابلاب

 لا نع يحلاصلا ميحرلا دبع نبا يلع خيشلا نع هب قنا نم ينثدحو دحا هقلطي نا

 آلاج موي تاذ يدركتلا يلع خي | ناك ” لاق هنا ( يليتلا 2 ميعاربا ناهربلا حلاصلا



 يبلا فرح

 مالسلا كيلعو يلع خيبشلا لاقق هيلع ملف نانا هيلع "رف يومالا عمال نم ةدوصقملاب
 ملف اورظنف ناولس ناطلسلا اذه لاقق هدنع نء ىلا_يلع خيشلا ت تفتلا مث نايلس نايلس
 ةيلرت تناكو يلع خيشلا يفوت مث ًاراالو او نع الو ًاريخ الو ًاملع نانالا كلذل اودي

 عباد ةمجلا موي ةسالكتاب هتافو تثاكو ةليلق ةدع هتوم دمي ةنطالا نايلس ناطلسلا

 ةعساو ةمحر ىلاعت اق ةحر نم ةيصوب يقويساقلا حفسلاب

 خيش يرسدملا يحراجملا نيدلا دوق ةماعلا زضافلا خيشلا يل
 نكي مقاط» ءاهتق ءامدق

 رسوم, يف درفلا دق ناك يرارمثلا لاقو يفالملا هلاق رفاو زن
 يرمغلا عماجلا هاجت لافطالا "ى

 امو. هينيع بصت يعفا
 دجبتي ناكو هبر ةعاط يف هرامو هليل نا

 همجر ةئممستو نيثالثو ىدحا ةنس نابع يف هتاف

 روث ندحلا وبا لءاكتلا ردصلا لماعلا ملاملا مامالا مس

 دلاولا مالسالا خيش هذيملت كلذب هجرت ايك يلوصالا

 يف جامنلا ملظن هنا يوارعشلا ل
 الع ًاحرش كلام نبا

 نيرشلا نيب ابلما ةقبطلا هذه دودح يف هتافو تناكو هن .رقو ةسيلمو هلك ام يف
 ةعساو ةمحر ىلاعت هللا همحر ةئممستو



 يللا فرح

 يملاعلا لصالا يسارلا حلفم نبا نيدلا ناعرب
 دعا (مالصاو قشمد ن ناكو ةنع

 ة رتملا طسابلا دبع نبا ربع « طساللا دبع نا رع 9

 اع تابحلا يلا نيدلا نيز ةيرصملا دايدلاب شوبملا رظات فرشالا

 فهلا ةعر ويري نع نع
 | يف نإ'”نكتي

 قيالخاو لصالاب 7
 اهانحاصإ دقو ةاكردب



 نيملا فرح

 نيدلا جارسس لضافلا خب ن ار 6 يمويفلا ذيوعلا دبع نبا رم ف
 ناويد هلو .نسملا 0  ةكراشم هل ناك يتشمدلا لصالا يمويفلا صفح وبا
 ةداعسلا هيف قزر ”انسح ًاسيمت ةدربلا سّدخو نو تايلر رباكالا حدمو مخض داحي يف رعش
 هرعش نمو هظافلا ةبوذعو هنسمل سانلا هبكو هتايح لاح يف رهتشاو ةماثلا

 لا نيل هب بتاع هب كوثدح بنذل يرجه ناك نا
 راما نقلا ناف اهنطت الف  ببس هل ام سفن ظح نكي ناو

 همجر هدلاو ىلع ةحيرسلا باب ةربقب نقدو ةثممستو نيسلا ميدقتب عسبس ةئس

 خيبشلا حلاص نبا, رم نبا ناثع نبا
 0 نبا ثلا عسا ثدعملا دنسملا

 11 1] ىلامت هللا امهر جنرانلا

 يف ىشمدب يفرت يغنملا بادتلا نبا نيدلا نيذ يضاقلا رمح © بارتلا نبا رمس: ف

 ةملق يضاق يمفاشلا يميشبالا نيدلا نيذ ةمالعلا خب



 نيبلا فرح

 ناطلسلل نوكتت ةلودلا نا لاقو تاثع نال 3 ةسكارجلا ةكلم لاوزب ربخا نمم وهو

 ديق اذه سبل لاقق هتسردم ءاجت يروغتل ءاقرزلا را ,و رامملا ىلع مو مّيلس

 لاق اك سالا ناكو دق هل ف

 هسار ىلع نكتي ملو بييزلا بلاثلا يف هت ْن ثكلا ثيدملا عمسو

 مايكالا ةمساو ةّج سليو هرهظو هسار ىلع ةضير رم تام رك افا ةماع
 نيب طخ ناتس

 وهو يوانكلا ىسوم خيشلا هب عمتجا

 نيفريصتم سانلاناكو ىبي ةيرق يف ةئسستو ئرش.و يا سا عجاد

 خيشلا اذه لاقف لجرلا اذه نم مهنم دحاوا تلقف [ لاق] ًاريثكه يلع اوماسف ةلمرلا قوس نم

 دالبلا ذه ريح ضوم داللا ريفخ ضرع

 دحا بوذجملا تاديوع 4 بوذهلا تاديزع ف

 ناضمر رشع يفاث سيخلا موي يفوتو اصملا ناديم ةلحمب

 ىلاعت هللا

 هسراج لاغ ناك
 هجر ةثيعسلاو ةرشع ىدحأ ةئ

 ةيرالا ةخيشلا نيدلا رصان نبا دما نبا فسوي تن
 مرغبلا 5 دحا يفرعالا تنب ة



 نيملا فرح

 | ليلجلا ديلا دي ىلع تكسنت ةنايصو ةنايدو ًارمشو ابداو املعو الاضف تامزلا
 الئ مولعلا نم تلانو ةرهاقلا ىلا تلج مث يوءرالا حي يويحلا ةفيلخ ىلع مث يسزداوحلا

 حتفلا اهنم بتك ةدع تفلاو سيددتلاو ءاتقالاب ]
 ١و « ةفيرسشلا حمالملا باتكو « ةيئس ناعمو «

 م يف « صئاثلا رد باكو « ا 8
 يهد ( ةيلملا لزانملا يف «ةينخلا تا

 2 ص 0 :عيدبلا لوقلا اهيف تصخل ىرخا ةزوجداو يوربلل نيالا لزانم
 بلقتا لزا مل هدمجم يننا يلع هب ىلا هللا معنا امم ناكو : اهتالك نمو يواخسلل : عيفشلا
 نوحشملا ملاملا اذه ىلا تجرخ نا ىلا « داوجلا ديلا فئاطل ةيهافر يف < داجيالا راولعا يف
 « رادكالاو راذقالاب هدراوم برشملا « هتايآ عئادبو هتردق بئاجعب مقاطلا « هتايلجت رهاظمب
 « رارقلا راد ىلا اهلءاقب الرد اتغ 0 ةمكتحلاو ةردقلا لاركب عوضوملا
 كواسل قيفوتلا ددم نابلب ئاذغو « ةمالسلاو ةمعنلا دهثم يف يفايرلا فططلا ينابرف
 يلع "نو « زيزملا هبانتك ةءارقل قللا يناها « زييمتلا ةجرد غولب يف « ةماقتسالا ليبس
 قح « فيطللا تانطالم فنك يف لذا ل ثم ١ نم يلو « مأتلا ىلع هظفحي

 عست ةنس يف ةرهاقلا ىلا تاغدو اجرت يف هتكذ رخآ مالك يف « فيلكتتلا ةب 3
 ىلا تاخد امو !هتامرظنمو !مافلؤم نه اممم ناك“ ءيشب قيرطلا يف تبيصاف ةئسعست,

 دوحم انثلا7وب

 ههيرح يف اهلزئاو اهدلوو اممركاف ةيرصملا دايدلاب ءاشنالا نيداود بحاص يبحلا اجا نب
 اهوا ٌةديصقب هتحدم دق تناكو

 با رقملا امتبحص يف ناك[و] اهدلوب قلمتت اهل ٍبرآم ءاضفل تيدن ةرها

 كادت نع اطملا“'”يابصا رحبلا ىود

 لا راثمل هيلا ايلا بحس

 يلع لسالاب (س) رابخا هياوس لعل :يلي ام رخاتم طخب شماحلا يف (7) ابا لصالاب (1)



 [1 ؟]اليطتسم مهررصق نع
 اليج امهالع ىحضا نام

 الويذلا اميق رم طورم يف

 الوفالا دودبلا يثبت

 تالطاع هقورح هيش مسا ام

 ثالثب امناد بلقلا علو

 دو رطاوخلا يف هيف .اناو

 هيفرط يفلح ] فذحلا اذاو
 اذاو

 ام افاو

 بلق نود هتربتعا ' ام اذاو

 ًاريغا هنم تسكت ام اذاو

 ىلامت دق نم ّصْخِي فصو رهو

 راض ادحاو هتصقن ام اذاو

 ادرف تذوصت الملا يف ام لثم

 رهدلا ةيقر رسلا بتاكح
 .ارخلا 7ك يذلاباسسلا وك

 و ةسسن لظ يف ماد

 + اهوتب هتباجاف

 ايثا ًادجع زاح دق ابيسح اي

 ىراجي ال ىوح ايف ًاماماو

 كيرث لصالاب لصالاب ضاي ()



 نيملا قرح

 اليج ادنع عيدبلا يلآال نم ىلحت . اظن بابسلاب اتئج
 اليك هيدل ىحضا ركف لك زْمل زنبعم هوجو نع ًارفاس
 اليشم عيدبلا قئاثلا كرت ىلا اضم امو امس دق
 الييكت لمكم تافص دوم وهف ةلاح لك ىلعو

 اليج ىحضاف ًاقثود هداذ
 الرصو ًافوطع المع املا

  ةدصقب هيلا راثملا ديسلا اهحدمو

 فراط دع كنيل
 ؟!ووعق يدق مقلا نوتم نيكاملا العا هل ردقو
 ديم ءاحتنا اع هل سلو هلصا عبتي عرفلاو اكذ لصاو

 اضف نإب يتلا ململا ةضود ايف
 5 عاض دق هيدبت ام روثنهف

 امايب حود قوق يفالا قدوو
 امنيلدتع ايرطم ىننت ام اذا

 نم ةديصقب
 ديعب قاحللاف ىمرم تيماست

 دوحج هيف سيل ًانيبم الطفو 2 ًاددؤسو ادم تايانلاىلعتلصح
 ديفتو ان ام ينتو لرجت 2 ايكتفسولملاضودف تحصاو
 دورو نييلاطل هب بيطي  البنمتردصا ظفللا ذوب [د
 ميشرو ذتم اسيلع ماو اليل اقص باذآ دار

 لسالاب انك 7



 * ىلاعت هللا ابحر تلاقو

 قفا نم اب
 عا لد

 قريع

 يبرق ( ىفاو ١

 لاجلاب يف

 الاب هافاو
 1 دا
 يلارت نم ناسحالاب



 نينلا فرح

 نامدن اهل نافرملا دنع تانملا ضيف ةرمخلا يذه
 [13781 يلارحا يف يناوغاد يلابحاو قداسو ا ما

 نولوط نبا نيدلا ىم خيشلا لاقو

 ٍ اين ٍقشمد يف فرطلا هذا
 كابالا اهحت نم يرحت فيك ١ لمأتف نم ضرالا يف يع
 راقالا هوجو نم تقرشا 0 رصق لك اهعوبد يف امس مك
 ة!ريوالا اهقطن دنع تسرخ تاءداص ابنيب كيفانتو
 روصكو ' لال ءامو .ةضور انك

 ناطلسلاو ةئمعستونيرشعو ني ,يفا”باح تلمحد ةمجرتلا ةبحاص نا يببنحلا نبا ركذ
 7 يفريسلا ردبلا باجح ءادو نم اه عمتجاف هدنع تناك امل ةحلصمل اهب يروثلا
 هللا [ارمحر ةرركذملا ةنسلا يفاج :و قدمد ىلا تداع مث اهريغو يرينسلا سمشلا
 ىلاعث

 ىلؤالا ةقبطلا نم ةمحتملا نيغلا فرح
 يمنا نبا لضافلا ملاعلا ىلوملا نيدلا ثايق © يب اشابب ديبشلا نيدلا ثايغ ف

 ىلوملا ىلع أرق يباج اابب

 ينادوكلا ىلرملا
 ةسردم راتغاو ابكرت مث يناثلا ىدحا يطعا ىتح 0 يف قرت مث ةيئططتقا
 مث ىوتقلا بصنم عم ةيساما ةيناطلس يطعا مث هنع ىلامت هللا يضر يداصنالا بويا يلا
 لبق تاف فيرسثلا سدقلا ةسرد.م بلط مث موي لك يف ايناثع نيعبسب ًادعاقت يطعاو ابكت
 ًاياتك نودي مل هنكل ةديثك لئاسر هلو ةتمعستو نيرشعو نام وا عبس ةنس اهيلا رفسلا
 0 ىلات ثادحر

 تلغ لصالاب (0 رخاشم طب شماملا يف تحلصا دقو داقالا لصالاب (1)



 فاتثاو ءاثلا افرح

 ىلوالا ةقبطلا نم هافلا فرح

 يفداتلا نيدلا لاج يضاقلا فسوي تني ةئطاف 4 يلبحلا يفداتلا تاب ةمطاف ف

 عامس اهل ناكو تارّيخلا تاحلاصلا نم تناك اهيخا نبا وهو يلبنحلا نبا لاق يبلحلا

 نع تملقاو بلح ىلا تداع مث نيترم تح دق تناكو نيدلا ناهرب ثدحلا 2

 مه تناكو ([ةلخيش ديؤملا كلملا تنب ةيددب دنوخ ابا تناك رصمب يبكلا راداودلا
 موي ةرهاقلاب تتام نيمطقنملاو ىماتيلاو لمارالاب ةراي مظملا نآرقلل تايلاثلا تادباملا نم
 امثثا نم ديثك ءيي تصوا نا دعب ةثيعستو نيرشعو عبس ةنس رفص يرشع ءامبرالا

 ىلاعت هللا ابحر اهقيقد تقتعاو

 ىلوالا ةقبطلا نم فاقلا فرح

 ماوق ىلوملا لماكتاا لضافلا دخت نبا دما نبا مساق « يمورلا دمحا نبا مساق

 00 | يلع ىلوملا ةءدخم لصتاو ململاب لفتشا يفنحلا يمورلا (يلاا نيدلا

 ةيئيطتطسقلا ءاضق يلععأ مث يناثلا ىدحلب

 او بتكلا نم ًاريثك ظنحي لانتشالا ديدش

 ةققر ةدسع يف (سيقم لول نع يكتاملا يفاووتلا يفرثما يواوزلا ني
 يردنكسالا هللا اطع نبا نيألا جا

 طبتراو يطويسلا نيدلا لالج خيشلا بحصو هجيرشل ًامداخ يمفاشلا مامالا ماقي ماقا م



 يقاجوالا نيدلا يقت خيشلا ىلا ددرتب ناكو ءاتشو ًانيص ناسليطلا سبل ةمزالم يف هدلقو هب
 هل هذا قح افو ىلع يديس تاويد دلاولا مالك خيش هنع ذخاو ململا لها نم ةديغو
 ملظانلا تنب ءانسح ةديسلا نع

 ردد داخل كيلا د مساق # يدادنبلا م
 يفنحلا رعاشلا

 وا نيرطس موي لك سردي ناكو لقملا رفاو ردصلا ملس ًايكذ ناكو يناثلا ىدحاب
 نايبو ناممو فرصو وم نم دئاوفلا نب 9 َ ةثالث

 ناكو 0 نسحا ىلع ةبلطلا ىلع لك

 اوح هلو هل اوهنتي مل اذا / تالاكشالا
 ا 8 رامثا هلو يفطا ىلوملا ارقلع يتلا دادشلا عبسلا ن

 لازي ال ناك يقشمدلا يدحالا دقتعلا حلاصلا

 ملا موي هتافو تناكو مظع داقتعا هيف

 1115141 ىلاعت هللا هر ةثمعستو ةرشع عبسب ةنس رخآلا عيبد ي

 قشمدب لودملا دحا ينملا نبا نيدلا فرش 6 4 ينملا نبا مسان ف
 ىلات هللا هجر ةيملاصلاب نفدو ةنسّنتو ةرشع :

 ةعساو ةمحر

 روهشملا فرشالا كلملا ناطلسلا يكرجلا هللادبع نبا هرصناق # يروثلا ءرصئاق 9
 لاق دوفلا ةقبط ىلا ةبست يروغلاو لاق هل ًابتل هرصناق لعجو بدنج نولوط نبا هامسو يدوغلاب

 رك ذي ناك نولرط نبا لاق نيبدؤملا ع < تناك يتلا تاقبطلا [ى]دحا يلبنحلا نبا
 امعزتناف. سوسرط بئاث راص, ىتح بصاخمل يف ىقرت ةنفاثل نيسمخلا دودح يف هدلوم نا

 رصم ركسع ريصتا انف بلح ىلا داعو اهنم بربف ناثع نبا ديزي يلا ناطلسلا ةعامج هنم 1
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 ايا امم برهف اهالاو ام عم ماورالا اهدنا م ةيناث ةرع سوسرط ىلا ذاع ماودالا ىلع

 تاءاماف هلطم ةباين يطعا مث ةثلاث ةرم اهيلا داعق رصم ركع رصت مث باع ىلا

 رصانلا كلملا ةلود يف روما هل تمقوو رصم ىلا عجر يأ

 ةمجرتلا بحاص هجوت مث بوتلا ةبون ساد هاطعا طالب ناي ةلوح يف مث فلا

 ناءوط ركسملا ريما رماقت اببثان ءورصق نايصع

 بحاص لمجو ءارمالا نم ةعامج اوكسماو ان للرد

 هوكتسما مث طالب ناج فرشالا اورصاحو ةيرصملا رايدلاجلا ارهجوت مث اريبك اراداود ةجرتلا

 ناموط نيبو هنيب عقو نا ىلا []راداود ةمجرتلا بحاص رمتساو ياب ناموط ةنطلسلا ىلوتو
 اب ناموط ناطلبلا ب يش

 حلا ةس يالا عير رهام

 الملا نم مثريغو ةعبرالا عرشلا ةاضقو يسابملا دمحم

 مهناهاف هديغو هبئاث ملظ سدقلا لها هيلا اكش ةرغ لغد

 .أد ىلع ديطلاو ةبقلا لماح ماشلا بئانو ميظع بكوم يف

 ةعبس ماقاو مهكشي ملف مجاوت ملظ مهيغو صمح لها هيلا اكتشو ها طوب ةيطصملاب

 سلبارطو ةاحو صحو ماشلا باوث هعمو بل لو الو ةمج رضحي ملو مايا

 عم هنع ىلامت هللا يضر ديلولا نبا دلاخ يديس اب رازالو صمحي رقي ملو ءارمالا نم مثيغو



 قاتلا فرح مح

 هءاج بلح ىلا هلوصو دنعو هترافغ يف الها لمجو هترايزل الخد كنلروميت ةيغاطلا نا
 يفاشلاو كري ز نبا نيدلا نكر ةيليا مورلا ركاسلا يضاق اههدحا مورلا كلم نم نادصاق
 اسهيلع علخع يفوصلا لاتقل اهجوتم ةياسيتلا ىلا مهكنم لوصوب ءاديخاو اب ايارق هيمالا
 ىلا كلذب لسراو ليعامسا هاشسو ماس ناطلسلا نيب حالصالا نم ديري ام امل ذو امسركاو
 لصو ىتح هيلع ضبق هيلا لصو ادلف راداردلا يابلثم هيمالا هل لاقي [ا] دصاق ميلس ناطلسلا
 يجراخ اذه كذاتسال اقو عاتم ذاو هتيلل قلخ ءادصاق هيلا
 ذغاي راصو هفاخ رفاس مث قباد جرم يف كنيبو اننيب داممملاو هلبق كلنا اناو هلثم تناو
 نء جرخ هديغ نمو .دصاق نم كلذ يروغلا غلب املف يدوخلا كلم لامعا نم هلخدي دلب لك
 بجر يرمشع اثالثلا موي اهنم هجورخ ناكو ابتملق يف دلو كوتو افلا يثالث ون يف بلع

 ثمبف ناخربق هدلوو ةاره بحاص لثق دق ناك ليعامما ءاش نا ببسي هر هبلق يف عقو ىتح ليعامسا هاش ةنيابم ىلع اممصم ىمالا لوا يف يروغلا ناك دقو نيرب
 لرالا ىلا بتكحو يرونلا ىلا نبالا ىنأربو ميلس ناطلسلا مورلا كلم ىلا بالا سارب

 بلاط يللا نبا يلع بح
 بئاملا ىلم هللا ةثملف

 * املطم ةلاسر يناثلا ىلا بتكو
 نآلاو ىجزنلا ىلعافا انناجيد رجتحلاو فيلا 0

 سارلا ةمجمج انساكو انئادما مد نم انبرشو
 : نيتببلا نينه لوالا هيلع درف

 بحاضلاب بتل يذلا ضب
 بذاكحلا ىلع هللا ةنملف

 + «كيرخ * يلا نبا ناهوبلا مالس'
 1781 سابلا ةدش يف انمزع نع 3

 سانلا رئاس اطلس تيتفا أ عزاني مل دل
 هاش لاتق ىلا رفسلا ىلا ىلاعت هللا همجر“ ناخ ميلس ناطالل ةكرحم ةصقلا هذه تناكف

 هبلق يف اسهبعد عقرف يدرنلا اماو هيلا نيخيشلا بج هضوناو هيلع ةّنسلا هتمجشو ليعامسا



 فقاقلا فرح

 نطابلا يف ةدولا جسني يمجعالا ناكو كلذ ببسب ًايمجعا الجر برق
 نك اذ ميلس ناطلسلا نيبو هئيب حالصالل ًادصاق رصم ,م هجرخا ىتح ليعامسا هاش

 ناطلسلا هيلا هجوتف مورلا كلم هيلع طآسو هرحخ يف هديك ىلاعت هللا در ةعدبلا لهال هتدوم

 هيلا يروغلا جرو هدصاق هفاخ ميلس

 جر يرشع يفاُث سيمخلا ةليلا
 و مالسلاو ةالصلا هيلم دواد هللا

 ملا يف ىركسع حاص بجر

 مهميغع ىلا اوداع مث ًادحا اودجي
 هجراخ اوتابو مهقاطو نم اوجرق
 مهنيب برحلا عقوف مهلويخ ىلع اوبكرف ةيمورلا ركاسلا مهتءاج مث ربظلا بيرق ىلا هيف
 تلفجو يود هل ١ ملظاف مهيلع اب اومرو تابرعلاب يمورلا ركسملا مييلع عفرف

 مث ةكارملا ءا 3 د نانا نع مث ةعاس مد زخلا

 دلع فحز مث هتقو نم تلك 5 تغرف
 و دحا هي ميلعي ملو تاف ضرالا ىلع قل

 ليق ايك هلاح

 مقالو نيديلل ًاميرص ىوبف ةراشا نونملا لبق نم هتءاج
 مظعالا قينقلاك قلم دثماو هعربو هعرد مكحب ىعذو

 مظمم بطخل ىجري الو ًادبا هعدي نا خراصا بيتي ال
 يف مدقت ابك قشمد ىلا لخدو ماشلا دالب نم اهالاو امو بلح دالب ٍملس ناطلسلا كلم مث
 هللا مهتفو نآلا ىلا ناثع دالوال دالبلا تراصو هكتلم تحت ىلا داع مث رصم ىلاو هتجرت

 ةسكارجلا كولم رخآ يروثلاو ىلاعت

 ةكتم ناطلس فيرشلا تاكرب نبا دحم نبا يابتياق « ةكسم ناطلس ياشياق 0
 ةع نبا ناخ ديزي وبا م

 فرشالا كلملا ناطللا هللادع نبا رصنلا وبا يابتياق < يكرجلا يابتيات »



 + رهاظلا كلملا ىلا ةبست يرعا
 هعقر مث هيلا بسنو هقتعاف قيق- رهاظلا كلما ىلا لقتنا مث يابسرب فرشالا كلملا ةنطلس

 قشمدىلع كيلاملا ةللح يف ىم هنا ىكتح برعلا دالب نملاعت هللا هكنلم ىتح ءاقرو ىللعت هللا

 ببسلا وه اذه لماو هل اهفرعي ناكتف ةنطلسلا ىلا لوؤي هرما نا امنايلوا ضعب هيف سرفتف

 ي ل و نيعبسو نين
 املاو يفنخلا ةنحشلا نبا لضفلا وبا بحلاو يمفاشلا يطويسالا يولرلا [ةزعبرالا ةاضقلا
 ةلودلا ناكراو يبخحلا ينالقسلا ينانكتلا دمحا زملاو يكلاملا ينيسحلا ريرح نبا دم نبا

 ناويد بحاص رهزم نبا ركحب وبا األ يلوم ناكو
 نسحا يابتياق فرشالا كلملا كلس مث هيلع ض كلملا علخ دمب داشنالا
 و © ءامملا بولاق فلأتي ناكو « كلاملا دهبدت يف يأ محا راسو «كلاملا

 دبع يديس ناكو داقتعالا ةباغ يطوطشدلا رداقل
 وهو رمي ناك هنا يغلب داقنيو

 5 0 دما حلا ةدنع ةسرف ن

 ينن ببن ذلا ع عمسي
 بانذ اي رهاقلا دبع ي

 لكلو داحتالا ةياغ دا نب

 رسنلا يف سانلا ماما
 رصنلا ابا ءانكو

 ةتاطلس
 هنافرع

 فرشالا كلملا ماقم ىلع هرهظا ىلاعت هللا ءايلوا ضعب نأ هيف ركذو « ةيفرشالا ف
 يف مالسلاو ةالصلا هيلع ليعامسا رجح يف رركذملا يلرلاب دخلا عمتجا ا ةيالولا يف يابتياق



 لخ نبا ناهرعلا مالسالا يشل اهسيددت

 :ديصق يق كلذ دما ركذ الو بصحلاو ىنم

1 

 ىعسملاب يرجي
 :بدملاب 2 هللا 0 دجسم رمعو اهيلع

 * هنع ىلاعت هللا يضر خبشلا [ لاق 1 اك اذهو اهيا ءاقرزلا نيملا ام

 اردق امو ءانت كلم

 ارهسلا نيز ارخغعو كولملا ىلع 2 ًافرشيديس اذه كيفكي ىبلا

 ًامماجو ةزثب ةسردم ركغو يودالا عماجلا مرو ةسيلنع ةسردم فيرشلا سدقلاب رمجو

 مامالا ةبق رمبو رصع ءارحصب ةبرتو شبكلا عماجو ةضورلا عماجو ةيرسصملا ةيطاصلاب

 هيلع دقتني ملو ضرالا كرلم سوؤدو رهدلا نساح نم ناك دقت دقلو ىرخا رثآم يف يم ,مفاشلا

 ابده دعب فيرشلا سدقلاب دوهيلا ةسيئك ةداعإب هرما نم ناك اء ىوس رما ميظع دحا

 مده ببسي مهريغو ةّيبع نبا بابشلا اهيضاقو يراصنالا ناهربلا سدتلا ملامل

 كلذ يف يابتياق ىلع ةّيع نبا عنش دقو هيدي نيب مهضعب برشو هيلا اواح ىتح ةسنكلا

 0 ا

 لماع لمو لصالاب مذ



 فاكلا فرح

 * هنع ىلاعت هللا يضر دخلا نم ًازيجتسم ناطلسلا هدشنإ

 توذي تقرلاو لمقا ام عصا ام 0 توكحسو ريصو دجتو قشع
 * ادب هلوقي ّدِللا مالسالا ميش هباجاف

 ترق ربشأ مهترف حورلا "نم آي .. , .توقايلاك وا .ردقك مكانا
 توما تنك ناو مكليجل امري ىبنا ال مكربج قحب تبسقا

 د اذ فرشالا كللملا لاقو

 بوتي شيلع أبنذ ىج

 بيجا الف حالما ىرهت الو

 .برتا الف حاللا بح نعو نيح لكتب وللا نع بوتا
 ةئس ةدمقلا يذ يرسشع نماث نينئالا ةليل يف ىلاعت هللا دحر ءالا ةافو تناكو
 ةدهو يميعنلإ لاق رشاعلا نرقلا سأر ىلع كولملا نم م دّدلا هنا ليق كلذلوةثصستو ىدحا
 ةمجلا ةاسيل يفوت هنا ليقو موي رشع ةثالثو ربشا ةنالثو ةنس ن(و)رشعو تس هتيالو
 ةدمقلا يرششع سماخ

 ىلوالا ةقبطلا نم فاكلا فرح

 ناك قثمد ُبئان يبكحرألا ديبالا هللدبع نبا يابت « يكرجلا يابتك ف
 مهيلع هلو نيدسفملاو سيحانملا هركحي ناكو

 قشمد ىلا اكهعوتم عجر مث اقرا ضرا

 رشاع تام مث يومالا عماجلاب نيكاملاو

 خيشلل لئاسلا وه ليق رادحاسلا هللادبع نبا ياك 4 سل
 [لِاتك هلاؤس ببسب فّلاو معن هباجا يف ىلامت هللا نيري له ءانلا نع نيدلا لالج



 اذه تو ىلا بجد لوا نه اهب يفوت نء طض دقو ولوط ا

 ىلاعت هللا مهر ًآفن رشع ةتسو فلا ةئثالث

 رلا يلاوملا دحا يهغنخلا يمورلا سايلا جاملا نبا لاك « يموراا ليك

 يق ا باح ءاضق ىلوت ةيسكرجلا ةلودلا دمب ةيئاثملا نم بلجم ضاق

 مدخلا ديثك ًآيبم ةيعرششلا ماكتحالا ىلع ًامدقم ًالومت ًامبش ناكو ةئمعستو نيرشو

 تسيل ةديخالا هذهو يلبخلا نبا لاق ا نسحلا هجولا ىرهيو نسملا سبلي مثحلاو
 ءيش يف لكلا

 قوالا ةنيطلا نم اللا فرح

 يتاقوتلا يفطل انالوج ديبشلا لضانلا ملاملا ىلوملا هللا فطا 4 يتاقوتلا هللا فطا »

 هيلع أ دالي يجشوقلا يلع ىلوملا لد او اشاب نانس ىلوملاب جرخت يفنخلا يمورلا
 نافع نبا ناخ دم ناط ًاريذو نانس ناك امو نانس ىلوملا ةراشلب ةيضايرلا مولعلا
 يلو ام مث . امنم بئارغلا ىلع علطاف ينكتا ةنازنخ ىلع ائيما دم ناطللا هلم هدنع هايد

 ع يزانلا ناخ دارم ناطلسلا ةسردم هاطعا ناخ ديزي وبا ةئطلسلا
 رقي ًامشاخ انطق اك ذ ناكو اسورعب ماقاو 1 ناغ دارم ءالو مت يناثلا ىدحا هاطعا ىثح

 5 هولتقف همد ةحاباب هداذ بيطخ ىلوملا مك
 امم هتديقع هدئيو ةدابشلا يتداك رركتي ناك هنأ

 / طقس امدعب ةدابشلاب
 ب مح ا يروجوقلا نيدلا
 اك ني اسورب لبج ىلع هباحصا عم ناك هنا



 ميلاف رح

 ىلوملا لاقق هرمظ ىلع ىقلتسا مث كانه ةيداج نيع نم برسشق ,ة)المع هقنع ىلعو ةياد ماطخ
 وهو هتباد تذخا دقو لوك هنيا ةبصق نملجرلا اذه نا ةعاس لمأت امدعب هباحصال يفلنأ
 فظن هتالغع يف نا لاقق ةعاس لمات مث كدنوس لجرلا مسا لاقو ةعاس لمأت مث اهبلط يف
 نم هل اولاقف لجرلا اوبلط مث كلذ نم هباحصا بجعتف تالصب ثالثو نيج ةعطقو خا

 لاق كتالخع يف يش يا اولاق كدنوس لاق كما !م هل اول لوك هنيا نم [ لاق) تنا نيا
 ىلوملا ربخا اي تالصب ثالثو نبِج ةعطقو ةزبخ فصن

 فيرشلا ديسلل حاتفملا حرش ىلع شاوحو علاطملا حرش يشاوح تافلؤملا نم هلو وكمل
 عوضوملا ثحب يف فيرشلا ديسلا ىلع .| ةعبس ىلع ةلمتشم دادشلا عبسلاب اهأس ةلاسرو
 يرملاو ةيعرمشلا مولملا ماسقا اهيف كذ ةلاسرو اضف هتفكلا ةلاسرلا ذه الا فاؤي ملواو
 ةئمعستو عبرا ةنس يف هلق نأكو بئاجعو بئارغ اهيف دروا ملع ةئم رادقم اهيف غلب
 اديب تام دقلو : خيرات يف ليقو ىلاعت هللا هد

 كوالا ةقبطلا نم ملا فرح
 وعدملا دمع نبا دمحا نولوط نبا هامسو ليمحا نبا كرابم 4 يئاغوالا كرابم

 رهو قشمد مدق حلاصلا خيشلا يفنملا يقشمدلا مث يناغوالا لسحا خيشلا مث كذابم عيشلا
 رداقلا دبع ريمالا دنع ااوب لمع م فعالا ومالا عماجلاب نآرقلا ظنخ لئط اقلا دبع ريمالا دنع اباوب لمع مث فحاصملا ةمدخ ,ءالا عماجلاب نآرقلا ل

 يف ءدرتن ك مدخ_ قشمد ىلا ميلس ناطلسلا مدق امل مث كجنم نبا
 يرمثع عسلت .'الثلا ةليل تامو ىشمد ةيطلاصب ةيكتتا ةراظن يطعا مث فئاظولا ضعب
 ىلاعت هللا همحر يلرعلا نبا ةيرت شوحي نفدو ةتمستو نينالث ةنس رفص

 دمع نبا بويا نبا دمت نبا ميهاربا نبا دحت ن
 يف دلو يقابصملا نباب دي

 ردصلا نبا نيدلا يقت خييشلا نعو هدلاو نع ذا

 نم امجاد يفوتو هديغو عماجلاب ظعوو اب نطوتساو ةثبمست ةنس ى
 سحخ ةئس مرحلا لبتسم ةعجلا موي ةكحم نم لحارم ثالث ىلع خ



 لا نيدلا ردب ىلوملا لضافلا ملالا دحم ن
 اطعا مش رثكا وا ينس رشع اس

 هوي لك هل نيعو هنع دماقنلا

 1 قالخالا ديح ىفنلا 0 5 0 ةئم

 ىلامت هللا هحر ءاحلصلاو

 دمحم نبا دوم #

 ثالا رقملا
 فورمملا ةيمالسالا كلاملاب ةفيرسشلا رارس-الا
 ناث ةنس ىلا ةرهاقلا يف 5 ' لتتثاو بلجب ةثفاثو نيسخو
 64 ءاضق لوو او ءاكذلاب بلا عدلا

 ندا نام يضل: ع ًاضوع ةرهاتلاب ِك

 ةيسكرملا ةلودلا رخآ ىلا هيف رمتساو

 ولعل « اجرلا قيقمت هايس رنج يف هل اهجاخو
 م هدنع هتلالجو هل هتبحل ءدازو ناطلسلا هيلا بكرف

 رتق ىتح ا مافاو ئيرشو نيتنثا

 0 لخد امل مث ام رسلا ةباتك فرشالا

 داعو هباجاف بلح ةماقالا يف ميلس ناطلسلا لأس مث هيدي فمضو هنس ريك رذشعاو اهنم

 ةبيشو ةلاكشو ةبيع اذ ناكو اه يفوت [174] نا ىلا هلثنم يف رق

 ادوج هب تيلواو ارف يفداز دق كيف يدمحو يحدم

 ادوحتو ًاحوخمم تلذ ال املا انل رهدلا ىدم د

 ةرهاقلا هيلع تمدق نيج روكذملا يف ىلاعت هلل احر يفوعابلا تنب ةغئاع ةعدابلا حيل



 عاق
 ردصلاو حناوملا نيب ىوملا جاها رسجلاو ةيحلاملا

 يرمم اضقنا لبق هوجرا ام غليأأ
 رصقلاو جرملاو حفسلا كاذ نس

 رصح الب تاملاو ٍباح يتب هؤاطعو رداق يلد نا ىلب
 ريا نم نم هوجرا امب ليف هدوجو ليج هيق لما يلو

 رسيلاو رسملاو فطللاب يتلماعم ىو يفامالب اديشب
 رسالا نم يكحفو يلامآ غيلبتب هؤافد يفاوي دوج نم دب الو
 ”رسلا بناك نم رشبلا ءايض ًاطاس ضيبا لصولا حابص ودييو

 رخفلاو ةدايسلا نكد اجرلا ليتم 2 ىجحلا رفاو اجللا فيك اجا
 ردق يذ لك هباب يلامل هبال ملع لك نم ىوح ماما
 رحبلا كلذ نم ءاش(ام3اجرختسمو  اصئاغ ا رجم يف حصاو
 ربلا ضئاف وا ديلا فطع نوفليف مم ابق نايعالا هب ذوات

 لا كلاذ نساحم يفاص (ندرا) لهو

 رجالا ذوفلا ىوس ي الو هتحار بحسلا .يب
 رتل فلا وس داظنل ىتاتيو ١" نا برقي" نما الرا
 ركشلا ةشمد انل اهينامم ابلتتل رذلا صخرا ركف شئارع
 رخخ الب ىواشن ايف نع« لك رلع ردص تدثنا نأ ةزجعم

 راو يلا هنهو نغالمو +” ةدلعتسلا!( لع دقن
 رصلا رئاس يف سانلا ذالم كراملا ىضترم كلاملا دبدتب يلع
 رشلافحيصلا رهىود+لايفترثلاره ىدفلا يف مجنلا وه ايلملايف نمش ره

 همحر ةئمعتو نيرشعو سمح ةنس لوالا رسملا يف بلجي هتافو تناكو

 نت هللا همحر ةثمعستو



 ةلودلا هذه يف ءاضقلا
 هل ثجرغاف ةيرملا بصانملا

 ١ بلا دبع نبا دومم ف

 نبا نيدلا ماسح

 ناطاسلا لخد املو ةيسكرجلا ةل ةيزعلا ةيفنحلا ةاضقلا را ناك مث بلح

 امدعب_ ديمصلا ىلا ياب [ناام برهو ةرهاسقلا ماس
 ااموط بلطو ناطلسلا

 | يف هئاتفد عبو روكدنملا
 يف كلذو هلتق نم ةجرتلا

 :لماقلاب اشاب دوحم ريذولا قوس
 || هلطو ميظع لام هل لصحو ىزثاف

 دحم ناطلسلا ناتسرايب يف ًايئر هرصن تح ةديثك
 ."راص تح

 هدنج مث هتيحاصمل

 ارتوكتيل لصالاب .(1)



 اه تاخع
 هلزع نا ميلس ناطلسلا ىلوت ا مث هتطلس راد يف ءابطالا هلمجو هناك ىلا هداعاف
 ناطللا ىلوت ام مث ميظع ءاج هل لصخ يملا لك هيلا لامو هعم بحاصتو هبرقو هداعا مث ةدم
 ةئمعستو نيثالث [١؟4] ةنس يف فيرعلا جحلا ىلا رقاس مث هداعا مث اضيا هلزع نايلس
 نيمستو تس نع هنع ىلاعت هللا يضر يمفاشلامامالا دنع نفدو رصحب يفوت جملا نم عجر الف
 ي صقني ةمساو ةمحر ىلاعت هللا همحر تام نا ىلا ٠ نم صقني لو ةئس

 || ىصقالا دجسملا ماما يسدقملا نيدلا بحب 3 ىسدقملا نيدلا بح 0
 ىلاعت هللا همحر ةثمعستو نيرسشعو ثالث ةنس يفوت

 يئالطسقلا نيدلا حلصم ىلوملا لضافلا لماعلا ملاعلا نطصم « ينئالطسقلا نلطصم ف
 يف سّردو كليب رض ىلوملا مدخو مورلا ءابلع ىلع أرق ةيمورلا يلاوملا دحا يفنملا يمدرلا
 ءاطعا ةينيطئطسقلاب يفاثلا سرادملا ناثء نبا ناخ دم ناطلسلا ىنب ال مث سرادملا ضعب
 يعل سرادملا يطعا را هنا يعدي ناكر. سردلاو لافتشالا نم رتفي ال ناكو اهنم ةدحاو
 ثالث اسورب ءاضق يلو مث سوده ةثالث موي لك نم ةدحاو لك يف سردي نا ردقل ابك
 ءاضق نام دمت ناطلسلا هالو مث كلذك ةينيطنطسقلا مث كاذك ةنردا ءاضق مث تارم
 دخع ريزولا ىلع رمالا قاضق لاح لك ىلع قحلاب ملكتتيو سانلا يرادي ال ناكو ركسملا
 ةيالو يق اهدحا تايضاق نكتسمال ناك ولف ةمبرا ءادزرلا نا ناطلسال لاتق يئامارقلا اب
 كناويدل ةئيز نوكتيو نيدلسملا حلاصم ماا يف لهسا ناك يلوظانا ةيالدف رختآلاو يليا مود
 ناطلسلا ىلاف يلوظانا ءاضقل نسح يجاملاب فورعملا ىلوملا نيءاو] كلذ ىلا ناطلسلا لاف
 دءو يفالطسقلا لزع ناخ ديزي وبا ناطلسلا هدلو هدعب ىلوتو دم ناطلسلا تام ادلف كلا
 موادي ينالطسقلا ناكو كلذ دعب نيتي او ركسملا ءاضق داص مث مهرد ةثم موي لك هل
 نع ربخاو ةرضاحلا نسح مولملا رثكا يف اًيكذ كلذ عم ناكو فيكلاو شيشملا لكحا
 اتعلا بحاص اهكذ ةليوط ةصق يق هسفن
 تفاهتلا باتك ب حاص هداز هجاوخ ىلوملا ناكو ديدج سردم دنع هسردلوا ذيبلتلا ةملاطم
 ناكو ةهنارقا نم هاوس دحال كلذب حرصي الو ىلرملا ظفلي حرصي ينالطسقلا مرة اذا
 أطخا اذا هنا آل[1] ةريسي ةدم يف ةريثكتلا مولملا ةطاحاو تالكتشملا لح ىلع دداق هنأ لوقي
 هنكل ءاضقلاو سردلاب هلا م الو كلذ نع عجري ال ةررشلا مكسجم
 ىلع ىشاوحو اهحرشو لاكش ةعبس اهيف وو ل اقملا حرش يلع يشاوح بتك

 لثم ةمياسلاو تارم عبس انيس نبال علاط هنا



 جملا يلع ىلوملا يشاوح ىلع اهيف در ةعيرستلا ددص اهعدتبا يتلا عبرالا تامدقملا

 ةعساو ةمحر ىلاعت هللا ابحر يراصتالا بويايملا راوج يف ن

 ينص نبا نيدلا نيمم 4 يجيالا نيدلا نيمم » ص نبا نيدلا نيمم « يجيالا نيدلا نيم
 الا ققدملا
 ىبع دل ا ديسلا دج وهو

 رف اظقيتسا الف همانم يف سس
 هدنع ناك ام عيمج اف هيلع ن ا هللا ىلا عطقنيس هنآب هسفن مانم
 يقف بتكلا الا عاتمو لام نم

 لئاقلا وهو يلبحلا

 ثلا لح يليلغ
 كرشف نع بلف اي هل الوقف

 علا ةجرت يف يلبنحلا نبا كذو

 نانلا يف هبلصال ينلاب هفن فصو هما بتك اذا 17 ناك روكذملا 2.2
 ناو يفا لوقيو هنع ىلاعت هللا يضد

 كن لسوتا نآلا هنم لضفا كنا دقت

 ١( روكذملا 9 ةملك عشوم تناك ةلك اع .انلانا كلذ ببسو لصالاب ةرركم «

 ناك» ترركتت « ناكر وكلا » اهناكمب «



 ةفرسثملا ةكسب ىلاعت هللا هجر هتافو تناكو يتم عمسبلو يلا .ىجيلف هيلع ليلدلا دارا نمو
 ةثمعستو تس ةنس

 ناكيرانكتلا ىسوم خيبشلا لاق اق يقشمدلا بوذجلا دجنم « [ برذجلا دجتم 1 »
 هلو نيطلا لكاي سائلا هاري ًثاد ًايفاح [ سأ

 موي لك هلفيو دحاو صيق هيلع ءا شلاو فيصا يف افاد ناكو انش دحا نم لوانتي
 ىلاعت هللا همحر ًابيرقت ةئمعستو ةرشع عبرا ةنس يف تامو ةفإ
 ل فرش هيقفلا ةمالملاخييشلا دمحا نبا ىسوم < يراجيرالا دمحا نب

 ىسوم . عيشلاب ريبعلا ب بهذملا يمفاشلا ةقرخلا يليبدرالا دادلا يللا لصالا يرالحتلا
 ءاجملا قورح ملعملا هل بتكو ميظعلا نآرقلا ملعت يف دخلا اجيراب ءانكسلا يراجيرالا

 ناكو ماشلا ضرا ىلا نييليبدرالا نييفرصلا دواد خيشلاو ديكاب خيشلا مودق كلذ
 101 ناكو روكذملا سوم خيشلا ةيبذثل ينلاثلاو يبكاوت ىلا خب خخ لا ةيبرتل لوالا مودق
 جير دجأل يلا ل علا ةيرق ىلا يب رتل قب وعر ل را خيعلا
 كلاب دواد خيشلا عمتتجا ايلف ,فسوي
 نر أعورسفتسا مث ةراخلا هغداو
 نم نوثالثلاو عباس موي ناك نا ىلا ةولخلا يف ماقملاب هرماف الع ةباتك
 اهيف ام عيمج أرق هناو ةبوتكتسم عرد سبال هسفن ىار هنا مريخاف ىأر
 رما مث ىلاعت هللا نذاب ءأرقف ميظملا نآرقلا
 نا ىلا ةيرتلا ةّئب 0



 ةعاجج ىلع هدالبب لغتشل

 يقاورمشلا ليعامجا الئم نب

 ) ملع هنع ذخا
 اهجاص رقسا يلا هلي
 لاقف كلذ مل هلأف

 الا ديسملاب بطخو هدلاو ىلع ململا يف

 .ا هوخاو وه ءابطخلا ةيقبل اكراشم
 ملعلا لها نم يح ل 5 و لضفو ةيحالصلا ةسردملاب
 ةبطخلا يف ةحاصف [.]دنم دوءاب سائلا نيب ملكتي الو دحاب طلتخي ال نيدلاو

 ١ هتوص ىلعو
 عمجا نيح هدلاو عم

 الجر ةمجرتلا بحاص ناكو

 ةجحلا يذ يف دلو قشمدب ءابقتلا بيقن يربنملاب عب

 يىلاعت هللا همحر ةئعتو سخ

 تاما رافنلا دبع نبا ىسوم

 ةقيلخ يكتاملا ئدلا قرش ةمالعلا



 ع

 ةثممستو ةرشع يتثثا ةنس بجر يرسشع سماخ ةعجللا موي تام يدوغلا

 نينلا فرش حلاملا ملاملا غي || يلع نبا ىموم 4 يئادوملا يلع ن 0
 تآارقلا فو هيف نا جارلاو مظل نآرقلا لف ظفحي ناك

 ماشم نبا

 ترشضحو نولوط نبا لاق هي سائلا عفتناو نينس رمح يلا ةسر
 نداملا ةرشع يداح سبجلا ةلب

 لضافلا ملاملا 5
 هنع ىلاعت هللا يضر دلاولا مالسالا خ

 نيربش وح نم ماشلا نم دهجوت دعب ةيدوقصب تام هنا[ول رخآلا عيبر يرمشع يداح ةمملا



 ثونلا قرح

 با يتفم يفويسلا نيدلا ددب مالسالا خيش وه رخآ | عيبر لهتسم يف هيلع يلص يذلا ناو

 ىلاعت هللا امهحد اب تاما

 يالعلا لاق يفنحلا ةكسم يضاق ئيدلا ميسن 4 ةكتم يضاق يثنحلا نيدلا من #
 ًانيفع انيطل احيصق انّيد عمجلا نتا ًاظفاح لئاملا نم يثكل ًارضحتسم اًيكذ الضاف ناك

 م ةعامج نعو ا :لا ايش ءاضقلا ىلع لوانتي ال

 ىلاعت هللا همحر ةئممستو نيرشعو عبس ةنس ةكب يفرتر مثيغو

 ليفلا بكري ناك يذلا يحاصلا بوذجلا حلاصلا

 دلج نم روطرطو دلج نم ليوارس الا هيلع سبل اماذ انايرع ايتمالم ناك يروغلا مايا رصمب

 ( كلذ ] ركتني نم [ ىلع] بطعي ناكو سانلا هلمتجيو هنود نق ناطلسلا مشي ةيحالا قولحم
 ىلاعت هللا همحر ةثممستو نيرششعو نيتنثا ةنس تام مث ةنس هتبحص لاقو يوارعشلا ءذ

 خيشلا رصن « بوذهملا رصن »

 ًاحلاص ًاملاع ناك يسوطلا ىلاعت هللب خييشلا حرصت يسوطلا حوصن ف

 جت خيشلا مدخو ةينيزلا ةقيرطلا ىلا بسن مث نسحلا طخلا يتكتيو ملغ
 نيدلا ينص خيشلاةافو دعب ةيبرتلا ةداجس ىلع دمقو داشرالا ةبتر هدنع علبو يف

 ىلاعت هللا هحر ةثمعستو نيرشعو ث' ةنس هنطو يف تامو روكذملا هخيش.

 يوانكلا خيششلا لاق بذجلا يف قراثلا بوذهللا يدفصلا ةمعت 6 يدقصلا ةمسن ف

 ادم نكسف هبذجو هيلع ىلاعت هللا نف ناسيب دوغ نم رخص ينب برع نم هلصا

 ثك تاءازك هل ةمطقلا ظيلغ اليوط نوللا رما الجر ناكو لاق
 لاق ةبرت كل تنتب هل لاق ةسن

 .ًارئاج ناك رزك ذملا بئانلا نا ابن

 ليق هب ارئاتحساف ًاموي ةمن خيشلا مييلع رف سيحل مهدراو ًافظ ةعاج ىلع ضيقف ادابج

 رسكتناف ديبكل فق هيلع ناكو سبا باب ىلا هب ىمرف ةرايخ بقع ليقو ةرايخ هديب ناك
 ىرتعاو كلذلس انلا جضق مهئادلب ىلا نيمزونم اورقو نوس

 ةعساو ةمحر ىلاعت هللا همحر حصالا



 4 ادع نبا يلا 8

 ذرعت لو قئاقثلا
 لع قافو ءادلعلا

 ةيسرافلاو

 يف لاق بقللا اذهب ديهشلا
 مدخ مع مولعلا 'ىدابم هرغص يف ار

 لآو ثالث ةلس رحب يفرت رسب
 ىلاعت هللا هحر

 لاخ ءاما فرح لل

 يلاخ لصالاب



 يننحلا تاطاس نبا نيدلا

 كي لو نولوط نبا لاق

 دق شيمأا يف ةيهافرو ةسائرو ةئ مابشب هل تناك ةيكرجلا ةلودلا يف ةيمحلا

 نبا هنع ّدخاو ةثيعتو نيرشعو نيتنثا ةنس يف كلذو باح همم لخدو قشمد يروفلا
 او ةمحر ىلاعت هللا هر امل زاجاو هدلاوو يببنطلا

 « ىلانخالا دا نبا ىمي »

 ىلاعت هللا

 فرش داونملا رمعملا خيشلا يلع نبا بحي 4 رطاشلا نبإب فورعملا يلع نبا يي ف

 افيك نصح ناطلسلا ملعم َنيابو رطاشلا نباب فورعملا يمفاشلا يبحلا مث ينكسصحلا نيدلا

 ب يف هتمنص رشاب يلبنحلا نبا لاق

 ءاملا لاصيا يف ببسلا ره ناك ىتح ده اب لغتشاو اركرت مث لايكلا
 باع ىلع لون ال راداودلا كبشي دنع هيف ىمس هنا كلذو للحي نيرزاجملا ةقيوس ةلح ىلا

 افلا رششع ةسمخب هل حمسف كلب نسح نب ناطلسلا نم اهرلا [ ذخا ىلا ] اهجوتم

 دواجو جحو لالا نم لا لع هيلا ىف اب ناككلا وحلا لمع يف !مفرصف

 هيلع قافئالاب مازكالا لك ا همكاو نم ًابيرق فيرشلا سدقلاب

 فاطالا يلا نبا دمحم ىمشلا مالسالا
 ١ ىلع نيدلا نرش



 ءايلا قرح

 باب جراخ نفدو ةثمعستو نيثالثو ثالث ةنس بلي يف نا ىلا تيدلا مولع ءايحا ىلا
 ىلاعت هللا هحر انيثف أثيش هديب ل هرقح ريق يف يفاسرخلا ةبرت يببق جرفلا

 خيشلا نبا ملاملا حلاصلا خيشلا هللادبع نبا خي © يديرالا هللادبع نبا حي +
 نم لوالا رشلا يف دبراب دلو يرقملا يملاصلا يثمدلا مث يدبرالا نبا نيدلا يب حلاصلا

 سادملا نيدلا فرش
 هناحصال ربو طايسو طاسيو طاشن اذ ناك هرظانو هبيطخو ةرهاقلاب نوخييش عم
 نيثالثو ىدحا ةنس يقفوتو نيدلا نم ءيش لمحت ىلا ارغآ كلذ هب ىذا ثيحب مهناوط

 ةفيلخ هجآب ديبشلا ةمالملا ىلوملا يديلا برتني © هجآب ديب
 ةسردم اهرغا سرادب يقع لولا | مدع . ةيمورلا يلاولا دحا

 هقنلا يف ةدامم هل الام الضاف ناكو 7
 ةئمعستو نيرمشعو عمن وأ ناث ةنس يفوت ةديقنلا حيحص نسح تحس وذ هويغ يف ةكراشمو

 ةيمورلا يلاوما دحا يلع يديس نبا بوقعي. © يمدرلا يلع يديس
 © ةمساو 3 ةمحر ىلاعت هللا همحر مالسالا ةع

 خيشلا دحا نب نولوطنبا لاف ا سوي © ضيبلا نا نسوي 9:
 ل لاق لصالا 0 تملا نبإب ريبشلا نيدلا لام نساحلا وبا ظماولا ثّدحلا ةمالعلا
 نبا هنع هبتك ام و قشمدب ظاعولا دحا يعفاشلا دلا مث يسدقملا مث يميعنلا
 * ةيلوالاب للملا ثيدحلل ادقاع هثالما نم تولرط

 حرا انم نححرلا محي اننا انيور ايف انلاج
 املا يف نم مكم نم ضرالا يف نم ةلمح اوحداف



 .ابارط ءاضق يلوو يلصوملا ءالعلا

 موي اج يفوتق ةيردنكتسا ةئيدم ىلا رقاسو هنم لزع مث اب يدوصنلا ناتسرأب
 ضعب هيلع هّشد مس يلبخللا نبا لاق ةثبعستو ةرششع ىدحا ةئس مرا يرش ن

 ىلاعت هللا هحر ةرهاثلاب هسفنل اهدعا ينلا هتبرت ىلا لقن مث هئادعا

 ردنكسا نبا فسوي « ىحلا نبا ردنكسا نبا سوي »

 ا اجاوحلاب هدلاو دوهشملا يئنملا يبلملا نسال ويا ني

 نمحرلا دبع ينيزلا ىلع هديغو هققلاب لغتشا رسلا بتاك اجا نبا بمحلا تا
 لا ضعب اهجرخ ًاعيدح نيميرا يدنغتلتلا يهاربا لاما ىلع عمو هديقو

 ينالا هللادبع نبا شابوج نبا دمم مساقلا يلا بلا ىلعو هخياشم نم ايش نيمبرا

 هلاخ ةياننب بلجم ءاضقلا ىلرتو هتياور هنعو هل زوجي ام اهنم لك هل زاجاو ماشه نبا

 بمورلا ةلودلا يف يلو مث
 يلا اهيف راسو اب ةديؤملا

 املطم ىلوط ةديصقب يلصوملا ءالعلا هحدتماو ءدعبو عركرلا

 فشري كرثث تانج نم دبثلاو

 فيهاو فالخلا نصغ نم هيفطع



 ءايلا فرع عك

 هعدص يف ادب دقو ىلا رجه
 هقصو يف ان دزو هقصف اولا
 ملال 6 0
 لسحكا وذ لازع أشد
 هنكعي وع يكاد, :يسااؤألا

 نس

 ةمساو ةمحر ىلاعت هللا همحر ةثمعستو نيرسثعو عسنأ

 دع نبا داما نبا نسح نبا فسوي 4 يلبدحلا دربما نبا نسح نبا فسوي 3
 يلبحلا يملادلا دريملا نبإي ديبشلا نيدلا لام ثّده ءالعلا مامالا ثيشلا يداها
 مييشلا ىلع مث ة :إ1 يدقملا دحا خيشلا ىلع نآرقلا أ نيمبرا ةنس دلو
 خيششلا ىلع مث ةعامجو يلبنحلا ي ١ دمحا عيبشلا ىلع نآرقلا أرق كر دلو
 يوادرملا نيدلا ءالع يضاقلاو 5 يعارجلا نيدلا يفت خيشلا ىلع عنتملا أرقو تارم ثال و لالا نيز خيشلاو يركتسملا رم خيشلاو دمع

 ناكو مهريغو نيدلا رصان نباو رمج 20 ا جالملاو يناتسرحلا
 نارجا ايلاغو يا تقزمالو ريفتلاو قوصتلاو قيرصتلاو وحنلا يف كراشو هقفلا
 ىلاعت هللا همحر ةلفاح هتتزانج تناكو نويساق حفسب نقدو ةثمعستو عسنا ةنس مرحلا رش سداس نينثالا موي ةمجرتلا بحاص ةافو تناكو هقيلاعت يف هيلع تنقوايخض افلؤم هجرت يف نوأرط نبا نيدلا س رم يشلا هذيلت للا دقو كاذب ىبل ملظن هلو قفاو سددو
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 دلا يبيحرلا يئابودلا نيدلا لاج

 ةثغاثو نيعسسو عبرا ة

 ىلا مح هطخ تاكو تلق ىعتنا ةئمماتو

 .لوالا فصنلا

 مت هللا همحو ةئعستو نيرشعو

 فسوي © رهزم نبا نسوي »

 ١ نيدلا
 يصحلا هركذ ةثبعستو ةرشع تس

 4 يرصملا يماحلا
 يكلاملا يرصللا

 ةرشع ىدحا ةنس نابع رمشع

 هللا يمورلا ناثسب
 راصو ماهوألا'نم

 لصالاب شاين 7

 رسمي ةفيرشلا رارسالا بتاك رهرنم

 هجر ةمدخ ىلا لصو

 يناقلا نبا نيدلا لاج يت

 رخآلا عير عباس .االث

 و اكرابم الاص ناك يصحلا لاق
 ىلاعت هللا هحر ةتيمت

 يديملا ىل

 انسرد
 انكاس ناكو اسبنع لزع م اسووبب ني

 ىلاعت هللا هحر ريغصلا بابب

 ةكمب هترواجل رواجا فورعملا



 يعد دواجلا دجسمب فرعي يدب
 ىللاعت هللا همحو ةثمعستو نيرشعو ناك ةنس يف كلذو هتعاس

 اهييداو رصم رعاش يفودلسلا نيدلا لاجل ضافلا خيبشلا فسويب
 هنا يهو ا دعا بادو 1 يو ءاجملا غلاب «ابه ناك

 يضاتلا اجه *

 ضف ىلع .اتوقاي بكي 0 ىلع تقاف هتفحو
 هيلع بجو نا لاقف يروغلا ناطللا ىلا قرهاسلا اكش كلذ ١[ 41 نيدلا نيعم غلب انف

 يف ءيش ثيب ىلا هب ىلاو ديدحلا يف يفوماسلا كشو نا ناطلسلا دنع نم لزتف هبدا ع
 0 هبرضق هيلع ىعاداو ةئحشلا نبا ربلا دبع نيدلا يرس يضاقلا ._
 | رمع اتديس نا درو دقو سارلا فوشكتم وهو راح ٠١

 : يفوماسلا ةمقاو يف رصع ءالضف ضعب لاقو ءاجملا ىلع بقاع نم

 ويزعتو خيبرت عرشلا مكا نم هب لخ ؟متشك (ىيع دكا راحو
 هللتب  هوئاجبو هوريشاف

 ايف. ىبث نبا رم او كلذي مسر ناطل. نك
 يقوماسلا نا مث ةماخ هسبلاو هنع يضرف ةروص هل لا ناطلسلا

 5 املطم اهيف شخلا ةليوط ةديصقب دب ا

 اهتاضق يضاق ديلا ديعو الملو 2 اهتابنج يفو رصع يف دوزلا

 ىلا ءاج يفوياسلا لالا نا ةثممستو رشع ةنس يف قف
 بطنف لوخدلا نم يتلسقلا نيدلا زع هعتف هيلع ملسيل روقرفلا نبا نيدلا باش يضاقلا ٠١

 تايبالا هذه اهيفو يضاقتل اهزهجو ةعقر بتكو
 برقلاو دعبلا يف لّملاو ايملا يدع

 برلا معن ىررلا نيب اوركذت ملِو ةئالم

 مبرشلاو لكالاو ليئلالجال مكيلا اضيع



 ءايلا قرح

 تلا سلا لم وبي نرش ال
 بسلا مدععم ىفنلا ءانغ نكن

 او نيل

 بلكلا طبار نم سانلا ءالب ن هيابب 00 بكذا

 6 فتف ) لوخدلا نم همنم نيدلا زع ناو يفوماسلا نم اهنا فرع يضاقلا ىلا ةعقرلا تلصو ايلف

 نم همني 0 با بلا ىصداو يفرملسلا ىلا افدو ريناند ةرشع ةقدو يف عضوو هيلع
 رشع موي لك هدادا ناو لوخدلا
 هيلع تفقو يذلا ءرجلا تعبت

 ةياغ كلذ لثب هديقت

 تاتا نيدلا لامج خيشلا فسوي # نيكديوس ١ فسوي ف

 مدي لودعلا دحا يتثمدلا مث يسدقلا

 نع ىرد نم رْخآ وهو يميعنلا لاق منع ىورو نالسر نبا نيدلا
 ىلاعت هللا هر ةكممستو عبرا

 يماقب ديبعلايدلا مالارقمرلا لضانلا ملامل 0

 ىلاعت هللا همحر ناغ ملس ناطاسلا ةلود لثاوا يف يفوتو

 يقايكرتلا كراببللا نبا سنوي ديمالا دحم نبا سنوي 4# ٍقاركرتلا دم نبا سئوي وف
 ىلاعت هللا همحر ةثمعستو رشع ةئس ىلوالا ىدامج رسثع نسماخ سيخلا ةليل ةيشع تام يحلاصلا

 ديبشلا يلاجلا نيدلا فرش خيشلا دحم نبا ىنوي « يفولجملا دحم نبا سنوي ف
 لوالا عيب رششع ىماخ يف دلو يومالا عماملاب ني

 ٠١ مث ميلع شيتقتلل عماجلا يرشابم ةلجج يف يد



 ةئس نام رشثع سماخ يف قشمد ىلا اواصوو دا ,د قالا ةعبرا 0
 ةروكذملا ةنسلا نامت يرش اس ةعجلا موي نيدلا فرش خب

 ىلامت هللا دحر ى ريدار

 مب لص نئ
 ءادتبا يف ناكو ةبلطلا

 الا ىداجج يرمشع يداح ءاعيرالا موي هتافو تناكو ةيديؤملا باب هان ًادهاش هرما
 .نطالبلا يوقتلا هيلع ىلصو نولوط نبا لاق ةثمعستو نيرشعو ةانثملا ميدقتب عست
 ىلا باب نقدو يومالا عماجلاب دابنلا

 3 يقمدلا مث يللا نيدلا فرش كلسملا حلاصلا ردا ن 4 نوي 9
 يف رواجو تارم ثالث
 يربطلا نيدلا بحي 0

 ةثو ةيئادملا ]١[ ةقرخلا سنلو ا يلا مامالا هدلو ىلع ارقو
 ى عابتا هل راصو يفاذمملا يفوصلا يت

 د يبخل نبأ لاق بمب ةساورلا َ
 راعزلاو نيمهتملا نم ًارهثك نا ىلا ىضقا بلجب
 باح لفاك كلذ ءاسف هب عفشتسا يلح لقاك

 دن ةملق ٍبرقب ثيدحلا رادي هت 5207
 جرتلا بحاص رعش نمو !ميردت ىلاعت هللا همر يووتلا لو د ةيفرشالا
 هيف ام قنيالو كلذ

 لاا ال هللا ةحر لاق واو

 .عرشعو ثالث ةنسب ناش يرشع نينتالا موي قثيمدب



 املا ةنملا نايا يف «ةرئالا بكاوكتا نم ىلوالا ةقبطلا تي

 دمع نبا ئيدلا ردي دم نبا دم
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